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На основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), члана 36. Статута „Железнице 

Србије“, акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“, бр. 16/15 –пречишћен 

текст) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени 

гласник РС“, број 68/10), Одбор директора „Железнице Србије“ акционарско друштво на 

седници одржаној ___________ донео је 

ИНФОРМАТОР О РАДУ 
 
 

1. Основи подаци о „Железнице Србије“, акционарско друштво, 

Београд и Информатору о раду 
 

 

Оснивач и једини акционар „Железнице Србије“, акционарско друштво, Београд је 

Република Србија, за коју, на основу законских овлашћења, права акционара врши 

Влада, Београд, Немањина 11, матични број 07020171. 

 

Друштво послује под пословним именом „Железнице Србије“ акционарско друштво, 

Београд. 

Скраћено пословно име Друштва је: „Железнице Србије“ ад. 

Седиште Друштва је у Београду.  

Адреса седишта Друштва је: Немањина 6, Београд. 

Web адреса: www.zeleznicesrbije.com. 

Матични број: 20038284 ПИБ: 103859991 

 

Претежна делатност: 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање 

Поред претежне делатности Друштво, може обављати и друге делатности (детаљније 

описано у делу „Услуге које се пружају заинтересованим лицима“. 

 

До 09.08.2015. године, односно до регистровања статусне промене „Железнице Србије“ 

ад, претежна делатност Друштва је била 52.21 Услужне делатности у копненом 

саобраћају. 

 

У вези са спроведеном статусном променом дају се основни подаци: 

 

Циљ статусне промене је корпоративно реструктурирање „Железнице Србије“ ад, које 

се врши у складу са Акционим планом реформи које је припремила Светска банка са 

Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

 

Скупштина „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд на седници одржаној 

11.05.2015. године донела Одлуку о статусној промени „Железнице Србије“ 

акционарско друштво, Београд издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, 

број 10-4/2015-113-24. 

Одлуком о  статусној промени „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд 

издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, број 10-4/2015-113-24 од 

11.05.2015. године одобрен је текст Плана статусне промене „Железнице Србије“ 

акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава 

број 1930/2015-114-20, који је усвојио Одбор директора „Железнице Србије“ 

акционарско друштво, Београд, на седници одржаној 31.03.2015. године. 

http://www.zeleznicesrbije.com/
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Саставни део Плана статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво, 

Београд, издвајања уз оснивање нових акционарских друштава је Деобни биланс, као и 

остали прилози сходно Закону. 

 

Решењем 05 број 023-7362/2015 од 02. јула 2015. године, Влада je дала сагласност на 

Одлуку о статусној промени „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд 

издвајања уз оснивање нових акционарских друштава од 11.05.2015. године; 

 

Влада је 02. јула 2015. године донела и: 

1) Одлуку о оснивању Акционарског друштва за управљање јавном железничком 

инфраструктуром („Сл. гласник Републике Србије, број 60/15),  

2) Одлуку о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз путника („Сл. 

гласник Републике Србије, број 60/15) и  

3) Одлуку о оснивању Акционарског друштва за железнички превоз робе („Сл. гласник 

Републике Србије, број 60/15). 

 

Одлукама из претходне алинеје овог члана утврђено је да Друштва даном почетка рада, 

преузимају права, обавезе, опрему, постројења и друга средства за рад, документацију, 

предмете, као и друге ствари, које су у „Железнице Србије“ акционарско друштво, 

Београд у функцији обављања делатности за коју је основано Друштво, чији је попис и 

опис садржан у Деобном билансу који је саставни део Плана статусне промене 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, издвајања уз оснивање нових 

акционарских друштава. 

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 69651/2015 од 10.08.2015. године 

усвојена је регистрациона пријава, па је у Регистар привредних субјеката регистрована 

статусна промена - издвајање уз оснивање, код Железнице Србије акционарско 

друштво, Београд као друштва преносиоца и привредних друштава: Акционарско 

друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура 

железнице Србије“ Београд, Акционарско друштво за железнички превоз путника 

„Србија Воз“ Београд и Акционарско друштво за железнички превоз робе „Србија 

Карго“ Београд, као новооснованих друштава услед статусне промене издвајање уз 

оснивање.  

 

„Железнице Србије“ ад је оснивач зависних друштава капитала (контролисана 

друштва): 

- Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд 

- Друштво за превенцију инвалидности и радно оспособљавање инвалида 

„Заштитна радионица“ д.о.о. Београд 

- Друштво за комбиновани транспорт „Србијакомби“ д.о.о. Београд 

- Железнички интегрални транспорт Београд д.о.о. Београд 

- Предузеће за изградњу железничког чвора Београд д.о.о. Београд 

- Друштво је оснивач установе: Здравствена установа - Завод за здравствену 

заштиту радника „Железнице Србије“ Београд. 

 Друштво уз сагласност Оснивача може оснивати зависна друштва капитала. 

 

 

Информатор о раду „Железнице Србије“, акционарско друштво, Београд из Београда, 

Немањина 6 (у даљем тексту: Информатор) сачињен је у складу са чланом 39. Закона о 

слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 

120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутством за израду и објављивање информатора о 
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раду државног органа („Сл ужбени гласник РС“, број 68/10). 

 

 

За тачност и потпуност података објављених у Информатору одговоран је Мирослав 

Стојчић, дипл. инж.саоб., генерални директор, miroslav.stojcic@srbrail.rs 

 

Лице одговорно за тачност и потпуност информација од јавног значаја:  
Ненад Станисављевић, директор Медија центра, који је одређен за лице овлашћено за 

поступање по захтевима за слободан приступ информацијама од јавног значаја,  ел. адреса: 

nenad.stanisavljevic@srbrail.rs 

 

Прво објављивање Информатора извршено је ___. март 2016. године 

Последње измене Информатора  извршене су (врше се последњег радног дана у 

месецу). 

Информатор се објављује на интернет страници Друштва: www.zeleznicesrbije.com. 

Информатор се на захтев заинтересованог лица може издати у штампанoм облику, на 

адреси „Железнице Србије“ ад, Београд, Немањина 6. 

 

2. Организациона структура 

Правилником о организацији и систематизацији послова „Железнице Србије“ 

акционарско друштво („Службени гласник Железнице Србије“ број 18/15 и 33/15) 

прописано је да се у Друштву, утврђује организација у циљу обезбеђења непрекидног и 

уредног функционисања процеса рада, рационалног управљања кадровским и другим 

ресурсима Друштва, побољшања квалитета пружања услуга и остваривања планираних 

пословних циљева и резултата. 

 

 

Друштво је организовано по пословима: 

- Послови међународних односа и сарадње 

- Послови интерне ревизије 

- Послови медија центра 

- Послови железничког музеја 

- Послови за подршку у решавању историјских дугова и потраживања 

- Послови за подршку у решавању специјалних обавеза и потраживања 

- Информатички послови 

- Финансијско рачуноводствени послови и послови плана 

- Послови за подршку у решавању вишка запослених и развој људских ресурса 

- Послови за подршку управљању имовином и попис 

- Послови за подршку у решавању правних спорова 

- Општи послови и персонални послови 

- Послови за подршку у реструктурирању зависних предузећа 

- Послови за подршку у реструктурирању железничког сектора 

- Послови за подршку институционалном развоју 

 

 

 

mailto:kabinet.i@srbrail.rs
mailto:___________@srbrail.rs
http://www.zeleznicesrbije.com/
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У „Железнице Србије“ ад послови се обављају у оквиру организационих целина: 

кабинет генералног директора, сектор, центар, пројекат, одељење. 

 

 Кабинет генералног директора 

 

Кабинет генералног директора и послови који су организационо везани за Кабинет и 

органе Друштва: Скупштину и Одбор директора, обухватају послове руковођења 

пословањем, као и  стручне и административне послове у Друштву. 

 

За Кабинет генералног директора организационо су везани послови међународних 

односа и сарадње, послови интерне ревизије, послови медија центра и послови 

железничког музеја.  

 

 Контакт:  

 Eл. адреса: kabinet@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-343 и 3618-215 

 

  Послови међународних односа и сарадње 

 

Послови међународних односа и сарадње (руководилац Пројекта Јасна Ђерковић, 

дипл. ек.) обухватају учешће у припреми и реализацији обавеза на основу чланства 

Друштва у међународним железничким организацијама и другим организацијама и 

институцијама, кao и остале активности које произилазе из овог чланства; учешће у 

припреми и реализацији обавеза Друштва у раду са страним железничким управама; 

контакти са надлежним државним оганима и институцијама; учешће у организацији  

међународних састанака у земљи.  

 

„Железнице Србије“ ад је члан међународних организација, и то: 

- UIC- Међународне организације за сарадњу у области жел. саобраћаја и 

- CER – Међународне организације која заступа интересе својих чланова у 

Европском парламенту, Комисији и Савету министара, као и према другим 

институцијама које доносе одлуке важне за жел. сектор. 

 

 Контакт:  

 Eл. адреса: jasna.djerkovic@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-343 и 3618-215 

 

 Послови интерне ревизије 

 

     Послови интерне ревизије (интерни ревизор Ана Гатић, дипл. менаџер) 

обухватају: детектовање слабих места у систему финансијског управљања и контроле; 

доношење препорука за отклањање уочених недостатака или слабости у системму 

финансијске контроле и управњања; ревизија финансијских извештаја; ревизија 

функционисања система рачуноводства, контрола примене закона, подзаконских 

прописа и интерних аката у вези вођења финансијско рачуноводственог пословања; 

ревизија према посебним налозима органа у друштву. 
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Медија Центар 

 

У Медија центру (директор Центра Ненад Станисављевић, дипл. политиколог) 

обављају се послови односа са јавношћу као и са медијима, интерног и екстерног 

информисања, промоције, пропаганде, маркетинга и комерцијални  послови.  

 

 Контакт:  

 Eл. адреса: medijacentar@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-443 и 3618-308 

 

Сектор за финансијско рачуноводствене послове и план  

 

У Сектору за финансијско-рачуноводствене послове и план (директор Сектора Мирјана 

Милић – Прекић, дипл. ек.) обављају се следећи послови:  

Финансијски послови: обрачун зарада и осталих примања; послови финансирања 

текуће репродукције; послови наплате и реализације иструмената безготовинског 

плаћања по свим основама на нивоу Друштва; праћење расположивих финансијских 

средстава и текуће ликвидности; праћење пореза и остали послови из домена 

финансијске функције. 

Рачуноводствени послови: послови рачуноводственог извештавања и информисања у 

складу са  националном и међународном регулативом; састављање и достављање 

финансијских извештаја за Друштво; састављање и достављање консолидованог 

финансијског извештаја; послови везани за ревизију појединачних и консолидованих 

финансијских извештаја; послови финансијског рачуноводства; послови рачуноводства 

некретнина; послови рачуноводства кредита и инвестиција; послови фактурисања; 

послови рачуноводственог надзора и контроле; послови вођења главних и помоћних 

књига и евиденција; послови обрачуна свих пореза  и остали послови. 

У оквиру плана и анализе обављају се  послови: израде годишњих и вишегодишњих 

планова 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 и други 

послови. 

У оквиру послова набавки обављају се следеће активности: планирање набавки (израда 

годишњег плана), укључујући све материјалне и нематеријалне трошкове; спровођење 

поступка јавних набавки за потребе Друштва,  а у складу са усвојеним Планом набавке; 

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; израда предлога решења о образовању комисија 

за спровођење поступка јавне набавке; вођење регистра уговора; праћење реализације 

уговора.  

 

Сектор за правне, персоналне и опште послове 

  

У Сектору за правне персоналне и опште послове (директор Сектора др Зора Ракић, 

дипл. правник) обављају се следећи послови: заступање Друштва пред судовима, 

органима управе, царинским, пореским, прекршајним, органима МУП-а и другим 

органима у парничном, кривичном, извршном, прекршајном и поступку за привредне 
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преступе; заступање пред арбитражама; послови у вези  вансудских поравнања и 

други послови. предлаже се пословна политика људских ресурса и одређује 

методологија за њихово спровођење у складу са циљевима развоја пословне политике 

Друштва; извршавају радно-правни послови у складу са Законом о раду и другим 

законским прописима; спроводи хуманизација односа кроз бригу о развоју и 

здравственом и материјалном статусу запослених путем рада Комисије за солидарну 

помоћ запослених; чува персонална документација и остала документација која чини 

регистратурски материјал, старање о архивској грађи друштва у складу са законским 

прописима; послови безбедности и здравља на раду; послови осигурања запослених; 

послови везани за пријем и отпрему поштанског материјала, копирање, умножавање и 

коричење материјала.  

 

Пројекат за подршку у управљању имовином и попис 

 

У оквиру пројекта за подршку у управљања некретнинама и попис (руководилац 

Пројекта Милош Јелић, дипл. правник) обављају се послови: идентификација 

некретнина које се могу комерцијализовати; прибављање неопходне документације за 

поступак  комерцијализације некретнина; спровођење поступка јавног оглашавања и 

закључење уговора о закупу некретнина; сачињавање одговарајућег акта приликом 

примопредаје некретнина; водење евиденције о уговорима о закупу и контрола 

реализације истих; израда плана инвестиционог одржавања; продаја и куповина 

некретнина; израда појединачних и општих аката у вези стамбених послова, вођење 

евиденције о становима, пословног простора, припрема и обрада потребне 

документације за откуп и продају станова, израда уговора о продаји станова, давање 

предлога за покретање одговарајућих поступака пред надлежним органима.   

У оквиру послова пописа: у току године врши се  редован попис имовине и  обавеза. 

Имовина која је предмет пописа обухвата: некретнине, инвестиционе некретнине, 

финансијске пласмане и потраживања и готовинске еквиваленте и готовину. 

Извештај о извршеном попису, са предлозима за књижење, обрачуном ПДВ-а и 

напоменама везаним за књиговодствено и материјално пословање доставља се 

Скупштини Друштва ради доношења одговарајуће одлуке, као и ревизорској кући која 

је у обавези да попису присуствује. 

  

Пројекат за подршку у решавању историјских дугова и потраживања 

 

У оквиру Пројекта за подршку у решавању историјских дугова и потраживања 

(руководилац Пројекта мр Ђорђе Перић, дипл. ек.) обављају се послови: припрема и 

реализација пројеката решавања проблема финансијске консолидације „Железнице 

Србије ад“ у сарадњи са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 

Министарством финансија и другим надлежним органима и телима Владе Републике 

Србије, а пре свега историјских дугова и потраживања Железнице Србије ад и то: а) 

спољни дугови према ХЖ, БДЖ, РДЖ, СНЦФР, ЖБиХ итд. и спољна потраживања од 

ЖЦГ, ХСХ, Стопанка банка итд. б) дугови према Републици Србији по основу отплате 

ино-кредита по којим је Република Србија гарант в) дугови према ЕПС-у за 

испоручену електричну енергију у периоду 2012.-2015. године) дугови према 

водопривреди и комуналним предузећима д) потраживања од Републике Србије по 

основу плаћених зависних трошкова инвестиција у модернизацију железничке 

инфраструктуре, трошкова експропријације и трошкови превоза за потребе изградње 

Северног крака путног коридора 10; сарадња са Министарством грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре и Министарством за финансије; ангажовање у 

међународним железничким организацијама (UIC и сл.); организовање контаката са 
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иностраним  железничким управама, дужницима и повериоцима; по потреби 

ангажовање и сарадња са екстерним експертским тимовима које ангажује у сарадњи са 

надлежним органима Владе Републике Србије. 

  

Пројекат за подршку у решавању специјалних обавеза и потраживања 

 

У оквиру Пројекта за подршку у решавању специјалних обавеза и потраживања 

(руководилац групе за подршку у решавању специјалних обавеза и потраживања 

Миладин Маљевић, дипл. ек.) обављају се послови:припрема и реализација пројеката 

решавања проблема финансијске консолидације Друштва у сарадњи са Министарством 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарством финансија и другим 

надлежним   органима Владе и телима, а пре свега на подршци у решавању проблема 

заплењене имовине „Железнице Србије“ ад у иностранству и то: а) решавање 

заплењене имовине „Железнице Србије“ ад у Републици Словенији, б) решавање 

заплењене имовине „Железнице Србије“ ад у Републици Хрватској, в) решавање 

заплењене имовине „Железнице Србије“ ад у АП Косову и Метохији, д) решавање 

имовинских проблема у Федерацији Б и Х; сарадња са Министарством грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, Министарством за финансије и Републичком дирекцијом 

за имовину Републике  Србије;ангажовање у међународним железничким 

организацијама које се баве питањима сукцесије и организовање контаката са  

дужницима и повериоцима; по потреби ангажовање и сарадња са екстерним 

експертским тимовима које ангажује у сарадњи са надлежним органима Владе 

Републике Србије. 

 

Пројекат за информатичку подршку 

 

У оквиру Пројекта за информатичку подршку (руководилац Пројекта Иле Мијатовић, 

дипл. инж.) обављају се  послови: обука корисника и пружање консултанских услуга за 

рад на софтверима за графичку обраду података (АUТО CAD, ADOBE 

ILLUSTRATOR);пружање консултантских услуга за израду WEB сајтова;пружање 

консултантских услуга за LINUX оперативни систем; одржавање пројекта ППК-

Платни промет и књиговодство на централном рачунару (IBM Mainframe z9; база 

података, TSO панели, CICS панели, командне процедуре, PLI програми, QMF упити – 

прилагођена за рад за сва Друштва; одржавање PC апликације за обраду финансијских 

извештаја;одржавање PC апликације за обраду обавеза, плаћања и прихода предузећа, 

на основу података преузетих са централног рачунара (IBM Mainframe z9) и остале 

послове из области информатичких и као  логистичка подршка економским, правним, 

кадровским општим пословима и припрема, контрола и унос података. 

 

Пројекат за подршку у решавању вишка запослених и развој људских ресурса 

 

У оквиру Пројекта за подршку у решавању вишка запослених и развој људских 

ресурса (руководилац Пројекта Светлана Пецовић, дипл. правник) обављају се 

послови у вези решавања вишка запослених у новоформираним друштвима,  

израда планова и програма преквалификације и доквалификације вишкова 

запослених у новоформираним друштвима који имају здраствену способност за даљи 

рад на другим одговарајућим пословима; израда општих аката у вези решавања 

вишка запослених, спровођење едукације запослених; сарадња са институцијама 

образовања, организација семинара, курсева и сл.; сарадња са Заводом за 

здравствену заштиту радника „Железнице Србије“ Београд у вези процене преостале 

радне способности запослених; 
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Пројекат за подршку у решавању правних спорова 

 

У оквиру пројекта за решавање правних спорова (руководилац Пројекта Драган 

Делић, дипл. правник) обављају се следећи послови: заступање Друштва пред 

судовима, органима управе, царинским, пореским, прекршајним, органима МУП-а и 

другим органима у парничном, кривичном, извршном, прекршајном и поступку за 

привредне преступе; заступање пред арбитражама и други послови. 

 

Пројекат за подршку у реструктурирању зависних предузећа 

 

У оквиру Пројекта за подршку у реструктурирању зависних предузећа (руководилац 

Пројекта Светлана Јелић – Бурић, дипл. правник) обављају се послови: у вези са 

реструктурирањем зависних друштава, на изради програма реструктурирања 

зависних друштава, организовање послова на усаглашавању аката зависних 

друштава са законом, послови у вези са координацијом рада и сарадње са зависним 

предузећима. 

 

Пројекат за подршку у реструктурирању железничког сектора 

 

У оквиру Пројекта за подршку у реструктурирању железничког сектора 

(руководилац Пројекта др Живота Ђорђевић, дипл. маш. инж.) обављају се 

послови: активности у вези процеса транзиције обавеза и права са „Железнице 

Србије“ ад на три новооснована привредна друштва када се ради о измиривању 

заосталих обавеза; активности у вези реализације уговора о набавци, 

трансферисању уговора о продаји и набавци; активности у вези реализације 

правних спорова и сл. 

 

              
Пројекат за институционални развој 

 
 

У оквиру Пројекта за институционални развој (руководилац Пројекта Петровић 

Миодраг, дипл. инж.саоб.) обављају се послови: регрутовање техничких ресурса за 

потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекције 

за железнице; подршка Друштву проналазача и научно-истраживачком раду и 

часопису „Железнице“. 

 

              

 

У „Железнице Србије“ ад на дан 31.01.2016. године у радном односу: 

 - на неодређено време било је 131 запослени  

  - на одређено време / запослених. 

По уговору о делу било је ангажовано 1 лице, а по уговору о привременим и 

повременим пословима / лица. 
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ПРЕГЛЕД БРОЈА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ И БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ ПО 

ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЦЕЛИНАМА 

 

Ред. 

бр. 

ОРГАНИЗАЦИОНА 

ЦЕЛИНА 

БРОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

1. Кабинет генералног 

директора 

26 

2. Медија центар- управа 6 

 Одељење за односе с јавношћу 11 

 Одељење за комерцијалне 

послове 
0 

 Одељење за интерно 

информисање 
8 

 Одељење за угоститељство 10 

3. Пројекат за подршку у 

решавању историјских 

дугова и потраживања 

1 

4. Пројекат за подршку у 

решавању специјалних 

обавеза и потраживања 

1 

5. Пројекат за информатичку 

подршку 

6 

6. Сектор за финансијско- 

рачуноводствене послове и 

план – управа 

20 

 Служба за план, анализу и 

набавке 
3 

7. Пројекат за подршку у 

решавању вишка 

2 

8. Пројекат за подршку у 

управљању имовином и 

попис 

21 

9. Пројекат за подршку у 

решавању правних спорова 

3 

10. Сектор за правне, 

персоналне и опште послове 

5 

11. Пројекат за подршку у 

реструктурирању зависних 

предузећа 

2 

11. Пројекат за подршку у 

реструктурирању 

железничког саобраћаја 

2 

12. Пројекат за 

институционални развој 

2 

 Укупно: 130 +1 мировање 

радног односа 
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Структура запослених на дан 31.01.2016. године, дата је по критеријумима: 

- квалификациона стрктура 

- године живота 

- радни стаж 

 

Квалификациона структура 
 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

Висока стручна спрема (VII1) 7 

Висока стручна спрема (VII2) 61 

Висока стручна спрема (VII3) 8 

Виша стручна спрема 12 

ВКВ 3 

средња стручна спрема 31 

КВ 4 

Нижа 5 

УКУПНО 131 

  Структура по радном стажу 
 

РАДНИ СТАЖ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

до 5 година 6 

6 до 10 12 

11 до 15 10 

16 до 20 19 

21 до 25 7 

26 до 30 19 

31 до 35 40 

36 до 40 16 

преко 40 2 

УКУПНО 131 

Структура по годинама старости 
 

 

ГОДИНЕ СТАРОСТИ  БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 

преко 60 34 

56 до 60 23 

51 до 55 24 

46 до 50 17 

41 до 45 10 

36 до 40 12 

31 до 35 7 

26 до 30 4 

21 до 25 0 

до 20 0 

УКУПНО 131 
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3. Називи функција и имена руководилаца 

 
У “Железнице Србије“ ад пословодство чине генерални директор, извршни директори 

и помоћници генералног директора, и то: 

 

- Мирослав Стојчић, дипл.инж.саоб., генерални директор, 

Контакт:  

 Eл. адреса: miroslav.stojcic@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-215 и 3618-343 

 

- мр Рајко Ковић, извршни директор, 

Контакт:  

 Eл. адреса: rajko.kovic@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-136 

 

- Ненад Кецман, дипл.инж.саоб., извршни директор, 

Контакт:  

 Eл. адреса: nenad.kecman@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-459 

 

- Биљана Ковачевић, дипл. ек., помоћник генералног директора за економске послове, 

Контакт:  

 Eл. адреса: biljana.kovacevic@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-191 

 

- др Горан Радић, помоћник генералног директора за правне, персоналне послове и 

имовину, 

Контакт:  

 Eл. адреса: radic.goran@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-430 

 

- мр Дејан Бадовинац, помоћник генералног директора за зависна предузећа и 

институционални развој; 

Контакт:  

 Eл. адреса: dejan.badovinac@srbrail.rs  

 Tелефон: 011/3618-191 

 
Сажет опис овлашћења и дужности:  

 
Генерални директор обавља послове у складу са законом, Статутом и уговором о раду 

закљученим са Скупштином друштва; координира рад директора и организује пословање 

Друштва.  

 

Извршни директор замењује генералног директора у његовом одсуству;  предузима мере за 

реализацију утврђене пословне политике, планова и програма рада као и друге послове које му 

повери Генерални директор Друштва 

 

Помоћник генералног директора за економске послове организује, координира и одговоран 

је за обављање економско-финансијских послова  на нивоу Друштва; организује, координира и 

одговоран је за израду финансијских извештаја Друштва и консолидованих извештаја; 

дефинише услове за заједничко уговарање и набавку, а на основу Програма пословања; 

координира рад на изради свих врста планова, програма и економско-финансијских анализа 
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Друштва; обавља остале послове из делокруга економско-финансијских послова на нивоу 

Друштва. 

 

Помоћник генералног директора за правне, персоналне послове и имовину организује 

рад ресора за правне и персоналне послове; прати законске прописе; организује рад на пројекту 

за подршку у решавању вишка запослених, развоја људских ресурса (преквалификација), прати 

реализацију правних и општих послова; руководи, организује, координира пословима 

комерцијализације и пописа имовине, обавеза и потраживања; организује извршење послова 

утврђених општим актима предузећа; сарађује са другим организационим деловима у 

предузећу и трећим лицима;  
 

Помоћник генералног директора за зависна предузећа и институционални развој 
координира рад и сарадњу између „Железнице Србије“ ад, као Оснивача, и пословодства у 

зависним друштвима; учествује у изради програма реструктуирања зависних друштава; 

организује и прати рад на усаглашавању општих аката зависних друштава са законом, 

одлукама оснивача и програмом реструктуирања;  координира рад са синдикатом;  регрутује 

техничке ресурсе за потребе МГСИ и Дирекције за железнице; подршка Друштву проналазача 

и часопису Железнице. 

4. Опис правила у вези са јавношћу рада  

Обавезни подаци  Податак / Напомена 
Порески идентификациони број Друштва (ПИБ) 103859991 

Радно време Друштва  
Од 8:00 до 16:00 / понедељак-петак  

 

Лице овлашћено за поступање по 

информацијама од јавног значаја 
Наведено у тексту 

Физичка и електронска адреса и контакт 

телефни „Железнице Србије“ ад и службеника за 

поступање по захтевима за приступ 

информацијама и 

контакт подаци лица која су овлашћена за 

сарадњу са новинарима и јавним гласилима 

Београд, Немањина 6 

Односи са јавношћу: 011/3618-443 и 3618-308 

 
e-mail: nenad.stanisavljevic @srbrail.rs 

Изглед и опис поступка за добијање 

идентификационих обележја за праћење рада 

Друштва 

Није применљиво 

Изглед идентификационих обележја запослених 

у Друштву који могу доћи у додир са грађанима 

по природи свог посла или линк ка месту где се 

она могу видети 

Није применљиво 

Опис приступачности просторија за рад 

Друштва и његових организационих јединица 

лицима са инвалидитетом 

У пословној згради Немањина 6, Београд у којој је 

седиште „Железнице Србије“ ад не постоји рампа за 

несметан приступ особама са посебним потребама. 

Када долазе у просторије „Железнице Србије“ ад 

лица са посебним потребама потребно је да користе 

улаз IV из Бирчанинове улице. Уз претходну најаву, 

одређени  запослени „Железнице Србије“ ад 

дочекаће их на улазу, пружити сву неопходну помоћ 

од момента уласка у зграду, у обављању посла, као и 

испратити их до излаза. 

 

Могућност присуства седницама органа 

Друштва и непосредног увида у рад органа, 

начин упознавања са временом и местом 

одржавања седница и других активности органа 

на којима је дозвољено присуство грађана и опис 

Седницама Скупштине Друштва могу присуствовати 

представници Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре, као ресорног 

министарства 
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поступка за добијање одобрења за 

присуствовање седницама и другим 

активностима органа Друштва, уколико је такво 

одобрење потребно 

Допуштеност аудио и видео снимања објеката 

које користи Друштво и активности Друштва 

Допуштено уз претходно подношење захтева и 

добијање  дозволе Друштва 

Сва аутентична тумачења, стручна мишљења и 

правни ставови у вези са прописима, правилима 

и одлукама која се односе на јавност рада 

Не постоје 

 

5. Списак најчешће тражених информација од јавног значаја 

Током 2015. године, захтеви за приступ информацијама од јавног значаја, најчешће су се 

односили на: доставу документације настале у раду “Железнице Србије“ ад, доставу 

документације о усвојеним актима, питања која се односе на рад органа Друштва и сл.  

 

Списак захтева и поступања по њима биће допуњаван и ажуриран приликом ажурирања 

Информатора. 

6. Опис надлежности, обавеза и овлашћења 

Делокруг рада „Железнице Србије“ ад утврђени су Статутом „Железнице Србије“ акционарско 

друштво („Службени гласник РС“, бр. 16/15- прећишћен текст). 

 

У складу са Статутом „Железнице Србије“ акционарско друштво управљање Друштвом је 

једнодомно. 

 

Органи Друштва су: Скупштина и Одбор директора. 

 

Овлашћења Скупштине врши Оснивач преко овлашћених представника. 

 

Закључцима Владе Републике Србије 24 Број: 119-10641/2013 од 9. децембра 2013. године, 24 

Број: 119-111/2015 од 08. јануара 2015. године и 24 Број: 119-298/2015 од 15. јануара 2015. 

године, за представнике Републике Србије као оснивача „Железнице Србије“ акционарско 

друштво, Београд, за коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада, у 

Скупштину „Железнице Србије“ ад, одређени су: 

 

1) Зоран Анђелковић, економиста 

2) Драгослав Аџић, дипл. машински инжењер, 

3) доц. др Дејан Вукосављевић, дипл. економиста, 

4) проф. др Радмила Грозданић, дипл. економиста, 

5) Касим Зоранић, дипл. економиста, 

6) Радосав Поповић, дипл. инжењер саобраћаја, 

7) Слободан Радосављевић, дипл. политиколог 

8) Петар Алексић, дипл. економиста, 

9) Снежана Радоњић, дипл. економиста, 

10) Горан Гавранчић, мастер инжењер саобраћаја, 

11) Даниел Туцаковић, дипл. економиста, 

12) Катарина Продановић, инжењер информатике 

13) Драгомир Петронијевић, дипл. економиста, 

14) Саша Ђорђевић, дипл. економиста 

15) Милан Максимовић, дипл. инжењер саобраћаја 
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Овлашћења председника Скупштине врши Зоран Анђелковић. 

 

За своје обавезе у правном промету Друштво одговара целокупном својом имовином. 

 

Скупштина Друштва, сходно Статуту „Железнице Србије“ акционарско друштво одлучује о: 

1) изменама Статута; 

2) доношењу годишњег програма пословања; 

3) усвајању извештаја о степену реализације програма пословања; 

4) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности; 

5) броју одобрених акција; 

6) променама права или повластица било које класе акција; 

7) статусним променама и променама правне форме; 

8) стицању и располагању имовином велике вредности; 

9) расподели добити и покрићу губитка; 

10) начину задуживања Друштва; 

11) улагању капитала, 

12) остваривању оснивачких права у контролисаним друштвима; 

13) доношењу одлука о прибављању , отуђењу, давању на коришћење без накнаде и 

расходовању основних средстава; 

14) усвајању финансијских извештаја, консолидованих финансијских извештаја, као и 

извештаја ревизора; 

15) усвајању извештаја Одбора директора; 

16) именовању и разрешењу директора; 

17) одређује накнаду за рад директора и стимулацију или начин њиховог одређивања, у 

складу са законом; 

18) покретању поступка ликвидације; 

19) избору ревизора и накнади за његов рад; 

20) питањима поднетим Скупштини на одлучивање од стране Одбора директора; 

21) доношењу општих аката Друштва, које не доносе други органи Друштва; 

22) другим питањима у складу са законом. 

23) Одлуке из тачака 1), 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 13), 17) и 18) Скупштина доноси уз 

сагласност Оснивача. 

  

Статутом „Железнице Србије“ акционарско друштво регулисано је да Друштво има три 

директора. 

Сви директори су извршни директори. 

 

Директори чине Одбор директора. 

 

Одбор директора именује једног од директора за генералног директора Друштва. 

 

Друштво заступа генерални директор и једини је законски заступник Друштва. 

Заступник Друштва може, у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писано пуномоћје за 

заступање Друштва са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању (члан 20. став 

2. Статута). 

 

Надлежност Одбора директора: 

1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва, односно предлаже годишњи 

програм пословања; 

2) доноси годишњи план набавки Друштва; 

3) доноси одлуку о избору најповољније понуде у поступцима набавки добара, услуга и 

радова; 

4) води послове Друштва и утврђује унутрашњу организацију Друштва; 

5) врши унутрашњи надзор над пословањем Друштва; 
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6) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима; 

7) одговара за тачност пословних књига Друштва; 

8) предлаже финансијске извештаје; 

9) одгова за тачност финансијских извештаја Друштва; 

10) сазива седнице Скупштине и утврђује предлог дневног реда са предлозима одлука; 

11) издаје одобрене акције, ако је за то овлашћена одлуком Скупштине; 

12) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са законом; 

13) утврђује тржишну вредност акција, у складу са законом; 

14) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. Закона; 

15) израчунава износе дивиденди у складу са законом и одлуком Скупштине; 

16) доноси одлуку о расподели међудивиденди, у случају из члана 273. став 2. Закона; 

17) предлаже одлуку о начину задуживања Друштва; 

18) предлаже Скупштини политику накнада директора и предлаже уговоре о раду 

директора, у складу са законом; 

19) извршава одлуке Скупштине; 

20) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законом, Статутом и одлукама 

Скупштине. 

 

7. Опис поступања у оквиру надлежности, обавеза и овлашћења 

Поступања у оквиру надлежности, овлашћења и обавеза врше се у складу са одредбама закона,  

општих аката „Железнице Србије“ ад, Програма пословања „Железнице Србије“ ад. 
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8. Прописи у примени 

Друштво у раду примењује следеће прописе: 

1. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр. 36/11, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15) 

2. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, број 15/16); 

3. Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14); 

4. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, број 116/14); 

5. Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС“, број 36/10); 

6. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр. 101/05 и 91/15); 

7. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, број 128/14), 

8. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 

9. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, број 62/13), 

10. Закон о ревизији („Сл.гласник РС“, број 62/13), 

11.  Закон о облигационим односима („Сл.лист СФРЈ“, бр.29/78, 39/85, 45/89-Одлука УС, 57/89 

и „Сл.лист СРЈ“, број 31/93, 22/99-др.пропис, 23/99-исправка, 35/99-др.пропис и 44/99-

др.пропис); 

12. Закон о становању („Сл.гласник РС“, бр. 50/92, 76/92, 84/92 - испр., 33/93, 53/93, 67/93, 

46/94, 47/94- испр., 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05- др. закон, и 

99/11), 

13. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 88/13 и 105/14), 

14. Закон о железници („Сл. гласник РС”, број 45/13 и 91/15) 

15.  Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, 

бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 

16.  Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр. 97/08, 104/09-др.закон, 68/12-

Одлука УС и 107/12) 

17.  Закон о заштити пословне тајне („Сл.гласник РС“, број 72/11) 

18.  Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“, бр. 72/11, 49/13- Одлука УС, 74/13-Одлука 

УС и 55/14) и друге законске прописе 

 

Осим наведених прописа, Друштво примењује и следеће прописе као своја интерна акта: 

 

1. Статут „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник Железнице 

Србије“, број 16/15 – пречишћен текст) 

2. Колективни уговор за „Железнице Србије“ акционарско друштво („Службени гласник 

Железнице Србије“, број 4/15) 

3. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама („Службени гласник 

Железнице Србије“, број 5/15) 
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4. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у „Железнице Србије“ акционарско 

друштво („Службени гласник Железнице Србије“, број 28/15) 

5. Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању 

књиговодственог стања са стварним стањем („Службени гласник Железнице Србије“, број 

33/15) 

6. Правилник о раду Фонда за расподелу средстава намењених очувању радне и здравствене 

способности запослених („Службени гласник Железнице Србије“, број 8/15) 

7. Правилник о раду унутрашње контроле („Сл. гласник ЖС”, број 6/14); 

8. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки („Службени гласник Железнице 

Србије“ број 4/14) 

9. Правилник о проналасцима и техничким унапређењима запослених у „Железнице Србије“ 

ад („Службени гласник Железнице Србије“ број 6/13) 

10. Правилник о посебним облицима комерцијализације имовине „Железнице Србије“ ад 

(„Службени гласник Железнице Србије“, број 6/12) 

11. Правилник о давању у закуп пословног и рекламног простора („Службени гласник 

Железнице Србије“, број 6/12) 

12. Упутство о поступку за утврђивање одговорности за настанак штете коју запослени, при 

одлучивању о правима, обавезама и одговорностима, причини другом запосленом 

(„Службени гласник Железнице Србије“, број 41015) 

9. Услуге које се пружају заинтересованим лицима 

Претежна делатност „Железнице Србије“ ад је: 71.12 Инжењерске делатности и 

техничко саветовање 

Поред претежне делатности Друштво, између осталих, обавља и следеће 

делатности: 

10. 62.02 Консултантске делатности у области информационе технологије 

11. 62.09 Остале услуге информационе технологије 

12. 68.10 Куповина и продаја властитих некретнина 

13. 68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима 

14. 69.20 Рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско 

саветовање 

15. 71.20 Техничко испитивање и анализе 

16. 77.39 Изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара 

17. 91.02 Делатност музеја, галерија и збирки 

 

Друштво може да обавља и све друге делатности,  послове и услуге у унутрашњем 

и спољнотрговинском промету, дозвољене законом, уз сагласност Оснивача. 

 

Планом статусне промене „Железнице Србије“ акционарско друштво, Београд, 

издвајања уз оснивање нових акционарских друштава, уређено је да учесник у овој 

статусној промени, „Железнице Србије“ акционарско друштво, наставља да постоји 

одређено време и задржава обавезе, и то постојећа некомерцијална дуговања (за која 

гарантује Република Србија), ради омогућавања новооснованим друштвима да послују 

ефикасно и тржишно оријентисано, као и вишак имовине и вишак запослених, 

оснивачка права над зависним друштвима чији је оснивач, а обављаће заједно са 
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Акционаром одређене пословне услуге за остала три предузећа. Вишак имовине треба 

да се комерцијализује и да служи за отплату историјских дугова и за финансирање 

„Железнице Србије“ ад. 

 

На бази дефинисане визије и мисије стратешки циљеви су:  

- подршка Држави у решавању историјских дугова железнице, пре свега оних које 

     Држава гарантује; 

- подршка Држави на усклађивању законских прописа; 

- управљање процесом реструктурирања зависних предузећа; 

- помоћ при изради студије радне снаге и подршка решавању вишка запослених; 

- помоћ институционалном развоју железничког сектора; 

-  решавања обавеза и потраживања „Железнице Србије“ акционарско друштво; 
 

10. Поступак пружања услуге 

Биће обрађено у поступку ажурирања информатора у складу са Упутством. 

11.Преглед података о пруженим услугама 

Преглед података биће формиран и презентован у поступку ажурирања информатора у складу 

са Упутством. 

 

 

12. Подаци о приходима и расходима 

 

Планирани финансијски показатељи за 2016. Годину (подаци су дати 

према Предлогу Програма пословања „Железнице Србије“ ад; По доношењу 

Програма Пословања за 2016. Годину, подаци ће бити ажурирани и усклађени) 
 

  Биланс стања→ позиције у Билансу стања планиране су полазећи од процењеног 

стања и извора средстава на крају 2015. године, као и плана инвестиција које се односе 

на друштво „Инфраструктура Железнице Србије“ ад; 

Биланс успеха→због недостатка одговарајућих (улазно-излазни) параметара 

пројекција резултата пословања није прецизна – прихода, расхода и нето добити за 

једногодишњи плански период; камате и провизије по основу кредита за инвестиције у 

припреми који су остали у нашим пословним књигама, а средства из кредита користи 

„Инфраструктура Железнице Србије“ ад у великом износу превазилазе износ 

планираних расхода по основу камата. 

Извештај о токовима готовине→ пројекција токова новчаних средстава утврђена је 

по основу прилива, одлива и нето новчаног тока за планирани период. У оквиру токова 

новца из пословне активности планиран је прилив по основу осталих пословних 

прихода увећан за субвенције из буџета Републике Србије. Из пословне активности 

планирају се исплате добављачима, одливи по основу осталих јавних прихода итд. У 

области финансирања планирају се приливи и одливи из активности финансирања које 

се односе  на „Железнице Србије“ ад.  
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БИЛАНС УСПЕХА 

 

Укупни приходи и расходи, планирани за 2016. годину, приказани су у форми 

финансијског извештаја – Биланса успеха на дан 31.12.2016. године. 
      

      

БИЛАНС УСПЕХА 

за период од 01.01.2016. до  31.12.2016. године 

      

                - у 000 дин. 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 
Напо
мена 
број 

Износ 

Текућа 
година 

1 2 3 4 5 

  ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА       

60 до 65  
осим 62 и 

63 

A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
(1002 + 1009 + 1016 + 1017) 

1001   351,400 

60 
I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 
1006 +1007 + 1008) 

1002   2,000 

600 
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1003     

601 
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1004     

602 
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на домаћем тржишту 

1005     

603 
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним 
правним лицима на иностраном тржишту 

1006     

604 5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту 1007   2,000 

605 6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту 1008     

61 
II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 
(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015) 

1009   4,000 

610 
1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на домаћем тржишту 

1010     

611 
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и 
зависним правним лицима на иностраном тржишту 

1011     

612 
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним правним лицима на домаћем тржишту 

1012     

613 
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим 
повезаним правним лицима на иностраном тржишту 

1013     

614 
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем 
тржишту 

1014   4,000 

615 
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на  
иностраном тржишту 

1015     

64 
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, 
ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. 

1016   250,000 

65 IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 1017   95,400 
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  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА       

50 до 55, 
62 и 63 

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
(1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 
+ 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 

1018   346,292 

50 I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ 1019   1,500 

62 II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ 1020     

630 
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И 
НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1021     

631 
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ 
И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА 

1022     

51 ocим 
513 

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА 1023   10,385 

513 VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024   39,800 

52 
VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И 
ОСТАЛИ ЛИЧНИ ТРОШКОВИ 

1025   182,906 

53 VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА 1026   24,657 

540 IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 1027   20,000 

541 дo 549 X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА 1028   5,200 

55 XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 1029   61,844 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК  (1001 - 1018) ≥ 0 1030   5,108 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК  (1018 - 1001) ≥ 0 1031   0 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  (1033 + 1038 + 1039) 1032   0 

66, осим 
662, 663 и 

664 

I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И 
OСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  
(1034 + 1035 + 1036 + 1037) 

1033   0 

660 
1. Финансијски приходи од матичних и зависних 
правних лица 

1034     

661 
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних 
лица 

1035     

665 
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1036     

669 4. Остали финансијски приходи 1037     

662 II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) 1038     

663 и 664 
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1039     

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  (1041 + 1046 + 1047) 1040   2,768,480 

56, осим 
562, 563 и 

564 

I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА 
ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +1043 +1044 +1045) 

1041   601,600 
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560 
1. Финансијски расходи из односа са матичним и 
зависним правним лицима 

1042     

561 
2. Финансијски расходи из односа са осталим 
повезаним правним лицима 

1043     

565 
3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних 
лица и заједничких подухвата 

1044     

566 и 569 4. Остали финансијски расходи 1045   601,600 

562 II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) 1046   2,163,680 

563 и 564 
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ 
ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ 
ЛИЦИМА) 

1047   3,200 

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  (1032-1040) 1048   0 

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА  (1040-1032) 1049   2,768,480 

683 и 685 
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1050     

583 и 585 
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ 
ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР 
ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051     

67 и 68,  
осим 683  

и 685 
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ 1052   2,000 

57 и 58, 
осим 583  

и 585 
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ 1053   1,902 

  
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 
1051 + 1052 - 1053) 

1054   0 

  
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 
ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 
1050 + 1053 - 1052) 

1055   2,763,274 

69 - 59 

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНE 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1056     

59 - 69 

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 
ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ 
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА 
ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА 

1057     

  
Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
(1054 - 1055 + 1056 - 1057) 

1058   0 

  
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  
(1055 - 1054 + 1057 - 1056) 

1059   2,763,274 

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК       

721 I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060     

део 722 II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА 1061     

део 722 III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА 1062     
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723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА 1063     

  
С. НЕТО ДОБИТАК  
(1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062) 

1064   0 

  
Т. НЕТО ГУБИТАК  
(1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062) 

1065   2,763,274 

  
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ 
УЛАГАЧИМА 

1066     

  
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ 
ВЛАСНИКУ 

1067     

  III. ЗАРАДЕ ПО АКЦИЈИ       

  1. Основна зарада по акцији 1068     

  2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 1069     

 

 
БИЛАНС СТАЊА 

на дан 31.12.2016. године 

       

    
    -у 000 
динара- 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Нап
оме
на 

број 

Износ 

  

Текућа 
година 

1 2 3 4 5 

  АКТИВА       

00 A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0001     

  
Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 
0034) 

0002   25,998,882 

01 
I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 
0007 + 0008 + 0009) 

0003   0 

010 и део 
019 

1. Улагања у развој 0004     

011, 012 и 
део 019 

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне 
марке, софтвер и остала права 

0005   0 

013 и део 
019 

3. Гудвил 0006     

014 и део 
019 

4. Остала нематеријална имовина 0007     

015 и део 
019 

5. Нематеријална имовина у припреми 0008     

016 и део 
019 

6. Аванси за нематеријалну имовину 0009     

02 
II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 
0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018) 

0010   25,187,169 

020, 021 и 
део 029 

1. Земљиште 0011   2,256,200 
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022 и део 
029 

2. Грађевински објекти 0012   14,338,863 

023 и део 
029 

3. Постројења и опрема 0013   1,111,736 

024 и део 
029 

4. Инвестиционе некретнине 0014   2,180,687 

025 и део 
029 

5. Остале некретнине, постројења и опрема 0015   26,683 

026 и део 
029 

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми 0016   4,387,000 

027 и део 
029 

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми 

0017     

028 и део 
029 

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему 0018   886,000 

03 III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023) 0019   0 

030, 031 и 
део 039 

1. Шуме и вишегодишњи засади 0020     

032 и део 
039 

2. Основно стадо 0021     

037 и део 
039 

3. Биолошка средства у припреми 0022     

038 и део 
039 

4. Аванси за биолошка средства 0023     

04, осим 
047 

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ   (0025 + 

0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033) 
0024   811,713 

040 и део 
049 

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица 0025   653,085 

041 и део 
049 

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и 
заједничким подухватима 

0026     

042 и део 
049 

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге 
хартије од вредности расположиве за продају 

0027   15,670 

део 043, 
део 044 и 
део 049 

4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним 
лицима 

0028     

део 043, 
део 044 и 
део 049 

5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним 
лицима 

0029     

део 045 и 
део 049 

6. Дугорочни пласмани у земљи 0030   142,958 

део 046 и 
део 049 

7. Дугорочни пласмани у иностранству 0031     

део 046 и 
део 049 

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа 0032     

048 и део 
049 

9. Остали дугорочни финансијски пласмани 0033     

05 
V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА                                      
(0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041) 0034   0 

050 и део 
059 

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица 0035     

051 и део 
059 

2. Потраживања од осталих повезаних лица 0036     
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052 и део 
059 

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит 0037     

053 и део 
059 

4. Потраживања за продају по уговорима о 
финансијском лизингу 

0038     

054 и део 
059 

5.Потраживања по основу јемства 0039     

055 и део 
059 

6. Спорна и сумњива потраживања 0040     

056 и део 
059 

7. Остала дугорочна потраживања 0041     

288 В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА 0042     

  
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 
0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) 

0043   673,689 

Класа 1 I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) 0044   16,400 

10 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар 0045   5,700 

11 2. Недовршена производња и недовршене услуге 0046     

12 3. Готови производи 0047     

13 4. Роба 0048   700 

14 5. Стална средства намењена продаји 0049     

15 6. Плаћени аванси за залихе и услуге 0050   10,000 

20 
II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 
0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) 

0051   66,000 

200 и део 
209 

1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица 0052   50,000 

201 и део 
209 

2. Купци у иностранству - матична и  зависна правна 
лица 

0053     

202 и део 
209 

3. Купци у земљи - остала повезана правна лица 0054     

203 и део 
209 

4. Купци у иностранству - остала повезана правна 
лица 

0055     

204 и део 
209 

5. Купци у земљи 0056   16,000 

205 и део 
209 

6. Купци у иностранству 0057     

206 и део 
209 

7. Остала потраживања по основу продаје 0058     

21 III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА 0059     

22 IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА 0060   30,000 

236 
V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ 
ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

0061     

23 осим 
236 и 237 

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 
+ 0064 + 0065 + 0066 + 0067) 

0062   36,485 
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230 и део 
239 

1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и 
зависна правна лица 

0063   13,843 

231 и део 
239 

2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана 
правна лица 

0064     

232 и део 
239 

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0065   11,342 

233 и део 
239 

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0066     

234,235,238 
и део 239 

5. Остали краткорочни финансијски пласмани 0067   11,300 

24 VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА 0068   76,549 

27 VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 0069     

28 осим 
288 

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0070   448,255 

  
Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 
+ 0002 + 0042 + 0043) 

0071   26,672,571 

88 Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 0072     

  ПАСИВА       

  
A.  КАПИТАЛ                                                                        
(0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 
+ 0420 - 0421) >= 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442) 

0401   0 

30 
I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                     
(0403 + 0404 - 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410) 

0402   6,830,346 

300 1. Акцијски капитал 0403   6,830,346 

301 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу 0404     

302 3. Улози 0405     

303 4. Државни капитал 0406     

304 5. Друштвени капитал 0407     

305 6. Задружни удели 0408     

306 7. Емисиона премија 0409     

309 8. Остали основни капитал 0410     

31 II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ 0411     

047 и 237 III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ 0412     

32 IV. РЕЗЕРВЕ 0413     

330 
V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ 
РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 
НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ 

0414   3,946,901 
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33 осим 
330 

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 
салда рачуна групе 33 осим 330) 

0415   1,870 

33 осим 
330 

VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ 
ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ 
ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна 
салда рачуна групе 33 осим 330) 

0416     

34 VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419) 0417   220,417 

340 1. Нераспоређени добитак ранијих година 0418   220,417 

341 2. Нераспоређени добитак текуће године 0419     

  IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ 0420     

35 X. ГУБИТАК (0422 + 0423) 0421   65,393,159 

350 1. Губитак ранијих година 0422   62,629,885 

351 2. Губитак текуће године 0423   2,763,274 

  
Б.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ          
(0425 + 0432) 

0424   38,265,931 

40 
I.  ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                            
(0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) 

0425   3,605,000 

400 1. Резервисања за трошкове у гарантном року 0426     

401 
2. Резервисања за трошкове обнављања природних  
богатстава 

0427     

403 3. Резервисања за трошкове реструктурирања 0428     

404 
4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције 
запослених 

0429   5,000 

405 5. Резервисања за трошкове судских спорова 0430   1,800,000 

402 и 409 6. Остала дугорочна резервисања 0431   1,800,000 

41 
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                   
(0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) 

0432   34,660,931 

410 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал 0433     

411 
2. Обавезе према матичним и зависним правним 
лицима 

0434     

412 
3. Обавезе према осталим повезаним правним 
лицима 

0435     

413 
4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у 
периоду дужем од годину дана 

0436     

414 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи 0437   32,000 

415 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству 0438   
34,628,931 
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416 7. Обавезе на основу финансијског лизинга 0439     

419 8. Остале дугорочне обавезе 0440     

498 В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ 0441     

42 до 49 
осим 498 

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                               
(0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) 

0442   42,800,265 

42 
I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                      
(0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) 

0443   30,629,800 

420 
1. Краткорочни кредити од матичних и зависних 
правних лица 

0444     

421 
2. Краткорочни кредити од осталих и повезаних 
правних лица 

0445     

422 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи 0446   29,800 

423 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству 0447     

427 
5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава 
обустављеног пословања намењених продаји 

0448     

424, 425, 
426 и 429 

6. Остале краткорочне финансијске обавезе 0449   30,600,000 

430 II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ 0450     

43 осим 
430 

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 
0455 + 0456 + 0457 + 0458) 

0451   5,404,718 

431 
1. Добављачи - матична и зависна правна лица у 
земљи 

0452   108,718 

432 
2. Добављачи - матична и зависна правна лица у 
иностранству 

0453     

433 3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи 0454     

434 
4. Добављачи - остала повезана правна лица у 
иностранству 

0455     

435 5. Добављачи у земљи 0456   5,206,000 

436 6. Добављачи у иностранству 0457   90,000 

439 7. Остале обавезе из пословања 0458     

44, 45 и 46 IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 0459   1,300,000 

47 
V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ 
ВРЕДНОСТ 

0460     

48 
VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И 
ДРУГЕ ДАЖБИНЕ  

0461   362,747 

49 осим 498 VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА 0462   5,103,000 

  
Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА                     
(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 
0411 - 0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 071) >= 0 

0463   54,393,625 

  
Ђ. УКУПНА ПАСИВА                                                              
(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) >= 0 

0464   26,672,571 
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89 Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 0465     

 

                     ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ на дан 31.12.2016. године 

 

П О З И Ц И Ј А АОП 

Износ 

Текућа година 

1 2 3 

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ     

I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) 3001 334,188 

1. Продаја и примљени аванси  3002 334,188 

2. Примљене камате из пословних активности 3003   

3. Остали приливи из редовног пословања 3004   

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) 3005 280,122 

1. Исплате добављачима и дати аванси 3006 92,315 

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи 3007 183,007 

3. Плаћене камате 3008 4,800 

4. Порез на добитак 3009   

5. Одливи по основу осталих јавних прихода 3010   

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) 3011 54,066 

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) 3012 0 

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА     

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) 3013 2,000 

1. Продаја акција и удела (нето приливи) 3014   

2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме 
и биолошких средстава 

3015   

3. Остали финансијски пласмани (нето приливи) 3016 2,000 

4. Примљене камате из активности инвестирања 3017   

5. Примљене дивиденде 3018   

II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) 3019 0 

1. Куповина акција и удела (нето одливи) 3020   

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, 
опреме и биолошких средстава 

3021   

3. Остали финансијски пласмани (нето одливи) 3022   
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III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) 3023 2,000 

IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) 3024 0 

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА     

I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) 3025 19,642 

1. Увећање основног капитала 3026   

2. Дугорочни кредити (нето приливи) 3027   

3. Краткорочни кредити (нето приливи) 3028 19,642 

4. Остале дугорочне обавезе 3029   

5. Остале краткорочне обавезе 3030   

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) 3031 275,708 

1. Откуп сопствених акција и удела 3032   

2. Дугорочни кредити (одливи) 3033 275,708 

3. Краткорочни кредити (одливи) 3034   

4. Остале обавезе (одливи) 3035   

5. Финансијски лизинг 3036   

6. Исплаћене дивиденде 3037   

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) 3038 0 

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) 3039 256,066 

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) 3040 355,830 

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) 3041 555,830 

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041) 3042 0 

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040) 3043 200,000 

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА 3044 276,549 

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

3045   

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА 
ГОТОВИНЕ 

3046   

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 
3044 + 3045 - 3046) 

3047 76,549 

 

 

 

 

 



 Информатор о раду – Март 2016. 

                                     Информатор о раду „Железнице Србије“ ад                                                                                   
  33 

 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ 
 

Категорија сопствени пословни приходи планирана је у износу од 101 милиона динара 

и односи се углавном на приходе од комерцијализације non-kore имовине (сагласност 

Републичке дирекције за имовину Републике Србије). У структури укупних пословних 

прихода, ови приходи учествују са 29%.  

Приходи од комерцијализације имовине у укупним сопственим приходима 

учествују 52%. Обухвата приходе од издавања пословног простора и станова у закупу, 

које користе запослени.  

Приходи од медијских услуга у укупним сопственим приходима учествују са 20%. 

Mедијске услуге обухватају медијске, информативне, промотивне и рекламне 

активности за потребе „Железница Србије“ ад, железнице и железничког сектора у 

Србији, затим активности у складу са потребама Министарства грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре у железничком сектору, и најзад медијске услуге за 

потребе „трећих лица“ на комерцијалној основи, чији је циљ промоција железнице и 

железничког сектора или остваривање прихода. 

Приходи од продаје роба и услуга учествују у сопственим пословним приходима са 

6% и обухватају продају угоститељских услуга у Пословној згради Неманјина 6, 

Београд (ресторан, бифеи) запосленима из сва четири друштва. 

Остали приходи учествују са 24% у укупним сопственим пословним приходима и 

обухватају приходе од накнада за коришћење путних прелаза, рефундацију трошкова 

на име комуналних услуга и трошкова електричне енергије од закупаца пословног 

простора. 
 

 

 

 

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА 

 

Р.бр. Опис 

Програм за          

01.01.2016-

31.12.2016 
(у хиљадама дин.) 

  УКУПНИ ПРИХОДИ 351.400 

1. Сопствени пословни приходи 101.400 

1.1. Приходи од продаје  роба  6.000 

1.2. Приходи од комерцијализације имовине 53.000 

1.3. Приходи од медијских услуга 20.000 

1.4. Остало  24.400 

2. Приходи од субвенција, донација и сл. 250.000 

2.1. Редовне субвенције 250.000 
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ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 
 

 

Врло битан аспект код планирања расхода су пројекција очекиваних инфлаторних 

кретања и примена законских прописа, који као екстерни фактори (на које се не 

може утицати) опредељују ниво одређених врста трошкова. 
 

Структура пословних расхода: 
 

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА 01.01.-31.12.2016. 

   ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН                     (у 000 дин.) 

Ред. 
бр. 

Опис 
Програм за          

01.01.2016-31.12.2016 

  УКУПНИ РАСХОДИ 3,116,674 

А ПОСЛОВНИ РАСХОДИ 346,292 

I МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 76,342 

1. Материјал, резервни делови и услуге одржавања 400 

1.1. Материјал и резервни делови за одржавање 400 

2. Трошкови енергије 40,300 

2.1. Трошкови  електричне енергије 35,000 

2.2. Трошкови горива за аутомобиле 4,800 

2.3. Трошкови уља и мазива 500 

3. Остали материјални трошкови 35,642 

3.1. Трошкови осталог материјала 10,985 

3.1.1. Трошкови аутогума 521 

3.1.2. Трошкови канцеларијског  материјала и образаца 2,000 

3.1.3. 
Материјал и сировине за обављања угоститељске 
делатности 

5,214 

3.1.4.  Рачунари и рачунарска опрема и остали инвентар 3,000 

3.1.5. Трошкови материјала за хигијену 250 

3.2. Остале производне услуге 24,657 

3.2.1. Трошкови производних услуга 4,964 

3.2.1.1. Трошкови услуга одржавања 2,500 

3.2.1.2. Трошкови регистрације моторних возила 900 

3.2.1.3. Трошкови ПТТ услуга (мобилни и фиксни трелефони) 1,564 

3.2.2. Трошкови закупнине 10,429 

3.2.2.1 Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде 10,429 

3.2.3. Трошкови истраживања 1,200 

3.2.4. Трошкови осталих услуга 8,064 

3.2.4.1. Трошкови комуналних услуга 2,858 

3.2.4.2. Трошкови услуга канализације 526 

3.2.4.3. Трошкови услуга за изношење смећа 716 

3.2.4.4. Трошкови услуга за грејање пословних просторија 2,400 

3.2.4.5. Трошкови оправке биротехнчке опреме и трака за 391 
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штампаче 

3.2.4.6. Остали непоменути трошкови 1,173 

II ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ  182,906 

2.1. Бруто зараде и доприноси на терет послодавца 140,822 

2.1.1. Бруто зараде 119,442 

2.1.2. Доприноси на терет послодавца 21,380 

2.2. Остале накнаде за трошкове запослених 42,084 

2.2.1. Трошкови Скупштине 14,099 

2.2.2. Дневнице за службено путовање у земљи   1,210 

2.2.3. Дневнице за службено путовање у иностранству 62 

2.2.4. Накнаде трош. запосленима за служб. путовање у земљи 866 

2.2.5. 
Накнаде трошкова запосленима за службено путовање у 
иностранству 

537 

2.2.6. Накнаде трошкова ноћења и исхране у земљи 788 

2.2.7. Накнаде трошкова ноћења и исхране у иностранству 713 

2.2.8. Трошкови превоза радника на рад и са рада 4,642 

2.2.9. 
Износ средстава који ће се уплатити у Буџет по основу 
примене Закона о привременом умањењу зарада 

15,041 

2.2.10. Остале накнаде 4,126 

III. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА 25,200 

IV НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 61,844 

4.2.1. Трошкови непоризводних услуга 9,914 

4.2.1.1. Трошкови стручног образовања запослених 700 

4.2.1.2. Трошкови ревизије 2,500 

4.2.1.3. Трошкови адвокатских услуга 3,500 

4.2.1.4. Трошкови  консултантских услуга 3,214 

4.2.2. Трошкови репрезентације 2,000 

4.2.3. Трошкови службених телефона 1,006 

4.2.4. Трошкови  премија осигурања 500 

4.2.5. Трошкови платног промета  8,000 

4.2.6. Трошкови чланарина 20,561 

4.2.7. Трошкови пореза 11,732 

4.2.8. Остали нематеријални трошкови 8,131 

4.2.8.1. Таксе (судске, административне,регистрационе, локалне) 2,631 

4.2.8.2. 
Трошкови  информативних гласила ( „Пруга“, Службени 
гласник“) и стручне литературе  

1,600 

4.2.8.3. Трошкови огласа у штампи и другим медијима 1,500 

4.2.8.4. Трошкови израде, припреме и одржавања сајта 400 

4.2.8.5. Софтвери, лиценце  и остали трошкови 2,000 

Б ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 2,768,480 

1 Расходи камата 2,163,680 

2 Негативне курсне разлике и остали финансијски расходи 604,800 

В ОСТАЛИ РАСХОДИ 1,902 

1 
Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика, 
мањкови, директан отпис потраживања 

289 

2 Трошкови судских спорова, казни и пенала 500 
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3 
Остали непоменути раходи (поклон и помоћ физичким и 
правним лицима, донаторство и сл.) 

60 

4 Други расходи  1,053 

 

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 

 

У укупним пословним расходима, материјални трошкови учествују са 22%.  

Трошкови електричне енергије чине 46% у у укупним материјалним трошковима. 

Обухватају и трошкове електричне енергије у објектима у закупу, као и бројила која 

још нису распоређена између новоформираних друштава па се рачуни и даље 

испостављају «Железнице Србије» ад.  

Трошкови горива у износу од  4.800.000,00 динара чине 6 % у укупним материјалним 

трошковима и односе се на трошкове горива за 9 путничких возила, са колико 

располажу «Железнице Србије» ад. Просечно износе 44.444 динара месечно за 1 

аутомобил, јер се користе и за одлазак на судске спорове који се одвијају на територији 

целе Србије.  

Трошкови материјала и сировина за обављање угоститељске делатности износе 

5.214.000,00 динара и учествују са 6% у укупним материјалним трошковима. Односе 

се на куповину сировина за производњу хране у ресторану за даљу продају, као и пића 

и кафе. На основу ове делатности остварује се приход од 6.000.000,00 динара. 

Трошкови закупнине - Трошкови сајмова, рекламе и пропаганде износе 

10.429.000,00 динара и учествују са 13% у укупним материјалним трошковима. Односе 

се на закуп сајамског, огласног и рекламног простора за обављање пропагандних и 

промотивних активности за трећа лица ("РЖД Интернешнл" и др.). На основу ове 

делатности (медијске услуге) остварује се приход од 20 милиона динара. 

 

 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

План исплате зарада  

 

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о привременом уређивању 

основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код 

корисника јавних средстава. 
 

Планирана маса за зараде за све запослене (6 чланова пословодства и остале 

запослене) усклађена је са пројектованим бројем запослених овог Друштва и у складу 

је са планираном динамиком запошљавања.  

 

Месечна вредност за исхрану у току рада и вредност једне дванаестине регреса за 

коришћење годишњег одмора садржане су у вредности једног радног часа. 

Дневнице за службена путовања у земљи као и трошкови смештаја односе се на 

трошкове неопходне за праћење реализације закупа објеката ван Београда и пописа 

истих, одлазак на суђења која су ван Београда. 

Дневнице за службена путовања у иностранство односе се на трошкове одласка на 

састанке Међународне железничке организације (УИЦ), као и на потенцијалне 

састанке у вези са историјским дуговима и потраживањима (Црна Гора, БиХ, Косово, 
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Хрватска и др.) 
 

У „Железницама Србије“ акционарско друштво се не исплаћује 13. плата. 

 

Укупни трошкови запослених, за 2016. годину, износе  182.9  милиона динара, односно 

15 милиона динара просечно месечно. Ово је категорија трошкова учествује са 55% у 

укупним пословним расходима. 

 

Маса средстава за бруто зараде предвиђена Програмом пословања за 2016. годину (без 

доприноса на терет послодавца), утврђена је у износу од 141 милион динара. 

 

Месечна динамика расподеле укупне новчане масе планирана је тако да у 2016. години 

обезбеди исти ниво основне зараде у свим месецима 2016. године. 
 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ 
 
 

Р.        

бр 
Трошкови запослених 

Системти

зовано                                           

 

01.01. -

31.12.2016 

Запослени*                                          

01.01.-

31.12.2016. 

1. 

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку 

припадајућих пореза и доприноса на терет 

запосленог) 

83.728 79.109 

2. 
Маса БРУТО 1  зарада (зарада са припадајућим 

порезом и доприносима на терет запосленог) 
119.442 112.851 

3. Порези  и доприноси на терет послодавца*  21.380 20.200 

4. Бруто зараде и доприноси на терет послодавца 140.822 133.051 

5. 
Број систематозованих /запослених  по 

кадровској евиденцији - УКУПНО* 
147 137 

6. 
Накнаде по уговору о привременим и 

повременим пословима 
540 

 

7. 
Број прималаца накнаде по уговору о 

привременим и повременим пословима 
 1 

 

8. Накнаде члановима скупштине 14.200  

9. Број чланова скупштине 15  

10. Превоз запослених на посао и са посла 4.642  

11. Дневнице на службеном путу  1.272  

12. Накнаде трошкова на службеном путу 2.904  

13. Отпремнина за одлазак у пензију 954  

14. Број прималаца 5  

15. 
Помоћ радницима и породици радника 
(солидарне помоћи у случају смрти, болести) 

2.432 
 

16. 
Остале накнаде трошкова (новогодишњи 

пакетићи) 
200 

 

17. Број деце за пакетиће 30  
 

Остала лична примања и накнаде планирана су у складу са одредбама Колективног 

уговора за “Железнице Србије” ад, Београд ("Службени гласник Железница Србије“, 

бр. 4/2015). 

у  000 динара 
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Код отпремнина запослени има право на отпремнину због престанка радног односа 

ради одласка у пензију у висини три просечне зараде у Републици Србији.  

Приликом планирања износа солидарних помоћи за 2016. годину, узето је у обзир да 

је: 

- чланом 93, 94. и 95. Колективног уговора за „Железнице Србије“ ад предвиђено да 

запослени има право на солидарну помоћ због теже повреде на раду, професионалног 

обољења или другог тежег обољења, куповину лекова,  дужег боловања, за случај тежег 

обољења члана његове уже породице, као и због штете на објекту становања услед 

елементарних непогода; 

- чланом 97. Колективног уговора, прописано је да запосленом припада солидарна 

помоћ у случају смрти родитеља, усвојеника, усвојиоца и старатеља у висини једне 

просечне зараде код послодавца остварене у месецу који претходи месецу у којем се 

исплата врши, као и новчана накнада погребних трошкова у виси  по приложеним 

рачунима, а највише до неопорезивог износа трошкова погребних услуга. 

У члану 102. и 104. Колективног уговора, прописано је да у случају смрти запосленог 

члановима његове уже породице припада новчана помоћ у висини две просечне зараде 

код послодавца, остварене у месецу који претходи месецу у којем се исплата врши, а за 

свако издржавано дете запосленог по једна половина обрачунатог износа, као и 

накнада погребних трошкова у висини по приложеним рачунима, а највише до 

неопорезивог износа трошкова погребних услуг, који је предвиђен законом којим се 

уређује порез на доходак грађана. 

У члану 103. и 104. Колективног уговора, прописано је да у случају смрти члана уже 

породице запосленом припада новчана помоћ у висини једне просечне зараде код 

послодавца, остварене у месецу који претходи месецу у којем се исплата врши, као и 

накнада погребних трошкова у висини по приложеним рачунима, а највише до 

неопорезивог износа. 

Отпремнина за одлазак у пензију износи три просечне зараде на нивоу Републике 

Србије. Број запослених који ће отићи у пензију 2016. године је пет. 

Вредност новогодишњих пакетића износи најмање 50% од неопорезивог износа (члан 

99. Колективног уговора).    

 

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ 

 

Трошкови амортизације у износу од 20 милиона динара су засновани на 

пројектованом веку НПО који се налазе у пословним књигама „Железнице Србије“ ад, 

а вредновани су по процењеној (ФЕР вредности). 

Трошкови резервисања у износу од 5,2 милиона динара односе се на резервисања за 

судске спорове из ранијих година (2006-2012.) 

 

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ 
 

Планирани у износу од 62 милиона динара, нематеријални трошкови учествују са 18% 

у укупним пословним расходима. 
 

Иначе, категорију нематеријалних трошкова чине трошкови који се плаћају у виду 

накнада банкама – 7% на име платног промета и пореза који су утврђени законским 

прописима (20%). 
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Трошкови премија осигурања односе се на полисе осигурања запослених и имовине 

"Железнице Србије" ад. 

 

Трошкови осигурања имовине и лица, планирани су на основу до сада закључених 

полиса осигурања, као и за осигурања, која су у поступку набавке. Планирана новчана 

средства за  закључена вишегодишња осигурања, а која не истичу у току 2015. године, 

увећана су сразмерно очекиваној висини корекције обима покрића, а све у складу са 

уговореним. Планирана новчана средства за осигурање која истичу током 2015. 

године, увећана су сразмерно очекиваној висини корекције обима покрића, полазећи 

од анализе података којима располажемо из претходних година: плаћених премија, 

броја штета, наплаћених штета као и процене висине максималног могућег износа 

штете по једном штетном догађају. Планом за 2016.годину, обухваћено је осигурање 

Железничког музеја и грађевинских објеката. Осигурањем лица обухваћено је 

осигурање запослених од последица несрећног случаја. 
 

Трошкови чланарина у износу од 20.561.00,00 обухватају неизмирене обавезе за 

чланство у међународним организацијама из 2014. и 2015. године које су остале 

„Железницама Србије“ ад. „Железнице Србије“ ад ишчланиле су се из међународних 

организација (осим из УИЦ и ЦЕР где су задржале статус придруженог члана) или 

пренеле право чланства на новоформирана друштва. 

 

Трошкови огласа у штампи и другим медијима односе се на трошкове оглашавања 

у „Службени гласник“ и у другим медијима код обављања услуга за трећа лица. 

 

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ 
  

Финансијски расходи у износу од 2,768 милијарде динара обухватају све трошкове 

који се тичу обраде и отплате кредита (провизије банкама, камате), негативне курсне 

разлике по основу инвестиција у припреми, где је носилац кредита «Железнице 

Србије» ад, а где не постоји могућност преношења на крајњег корисника инвестиције – 

«Инфраструктура железница Србије». То оводи до великих финансијских расхода који 

падају на терет «Железница Србије» ад. 

 

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 
 

Индикатори који представљају квантификовани однос између вредности одређених 

билансних позиција финансијских извештаја, планираних за 2016. годину, који имају циљ 

да омогуће веродостојну оцену финансијског положаја и активности друштва: 

  

1. Рацио опште ликвидности  

(однос обртних средстава и краткорочних обавеза)                     

0,016  
                                                                       

2. Рацио текуће ликвидности  

(однос обртних средстава без залиха и краткорочних обавеза)                    

0,015                       
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Планиране накнаде члановима Скупштине и Комисије за ревизију 

 

Износ накнада за председника и чланове Скупштине „Железнице Србије“ акционарско 

друштво, а које се исплаћују месечно
1
, утврђен је на основу Закључка Владе 05 Број 

120-4780/2008 од 6.11.2008. године, у висини једноструке нето просечне зараде у 

Републици Србији, исплаћене у октобру 2014. године, увећане за пројектовану 

инфлацију од 4,2%; накнада за рад председника Скупштине је увећана за 50 одсто. 

Нето накнада председника Комисије за ревизију утврдиће се у висини од 50% од 

износа накнаде за представнике у Скупштини, а за чланове Комисије за ревизију 

утврдиће се у висини 25% од износа нето накнаде за представнике у Скупштини. 

Програмом пословања „Железнице Србије“ акционарско друштво за 2016. годину, 

планирана су средства за накнаду рада председника и 14 чланова Скупштине 

„Железнице Србије“ акционарско друштво, у износу од 14.200 милиона динара. 
 

У складу са чланом 6. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату 

плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, уплата 

у буџет 10% нето износа накнаде за рад председника и чланова Скупштине, утврђена је 

на годишњем нивоу у износу од 1.421.498 динара. 

                                                           
1
 У складу са Законом о привременом уређивању, основица за обрачун и исплату плата, односно зарада 

и других сталних примања код корисника јавних средстава. 
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Накнаде Скупштине у нето износу 

 

План 

2016. 

СКУПШТИНА УКУПНО 

Број 

чланова  

Маса за 

накнаде  

Просечна 

накнада 

члана  

Накнада 

председника  

Број 

чланова 

Маса за 

накнаду 

I 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

II 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

III 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

IV 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

V 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

VI 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

VII 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

VIII 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

IX 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

X 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

XI 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

XII 15 676.206 48.300 72.450 15 748.656 

Укупно:   8.114.472 579.600 869.400   8.983.872 

Просек: 15 1.622.894 48.300 72.450 15 748.656 

 

 

Накнаде Скупштине  у бруто износу  

 

План        

2016. 

Скупштина УКУПНО    

Број 

чланова  

Маса за 

накнаде  

Просечна 

накнада 

члана  

Накнада 

председника  

Број  

чланова 

Маса за  

накнаду 
 

Износ 

уплате у 

буџет РС  

I 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

II 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

III 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

IV 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

V 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

VI 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

VII 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

VIII 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

IX 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

X 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

XI 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

XII 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 

Укупно:   12.839.340 917.100 1.375.644   14.214.984  1.421.498 

Просек: 15 1.069.945 76.425 114.637 15 1.184.582  118.458 
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Планирана финансијска средства за набавку  

добара и услуга за обављање делатности 

 

Полазећи од Финансијског плана за период јануар-децембар 2016. године, односно 

планираних финансијских средстава за трошкове и инвестиције сачиниће се План 

набавки. 
                       - 000 динара 

Ред. 

бр. 
ПОЗИЦИЈА 

Планирано 

за 2016. 

годину 

План за 

први 

квартал 

2016. 

План за 

други 

квартал 2016. 

План за 

трећи 

квартал 2016. 

План за 

четврти 

квартал 2016. 

  ДОБРА 
          

1. Гориво 
4.800 1.200 1.200 1.200 1.200 

2. Електрична енергија 
35.000 10.000 7.500 7.500 10.000 

3. 
Канцеларијски матгеријал и 

обрасци 2.000 1.000 / 1.000 / 

4. Материјал за хигијену 
250 100 50 50 50 

5. Уља и мазива 
500 150 100 100 150 

6. 
Материјал и сировине за обављања 

угоститељске делатности 5.214 1.305 1.300 1.304 1.305 

7. 
Рачунари и рачунарска опрема и 

остали инвентар 3.000 1.500 750 / 750 

8. Ауто гуме 
521 221 / 300 / 

  УСЛУГЕ 
          

1. 

Трошкови  ПТТ услуга (мобилни и 

фиксни трелефони, поштанске 

маркице) 
1.564 391 391 391 391 

2. 
Трошкови регистрације моторних 

возила 
900 500 200 100 100 

3. Трошкови услуга одржавања 
2.500 1.000 500 500 500 

4. Трошкови закупнине 
10.429 2.607 2.607 2.607 2.608 

5. Трошкови истраживања 
1.200 / 600 100 500 

6. Трошкови комуналних услуга 
2.858 715 714 715 714 

7. 

Трошкови услуге оправке 

биротехнчке опреме и трака за 

штампаче 
391 97 97 97 100 

8. Остали непоменути трошкови 
1.173 295 295 290 293 

9. Услуге стручног образовања  
700 / 200 500 / 

10. Услуга  ревизије 
2.500 / 2.500 / / 

11. Трошкови адвокатских услуга 
3.500 1.000 1.000 750 750 

12. Трошкови  консултантских услуга 
3.214 804 803 804 803 

13. Услуга репрезентације 
2.000 500 500 300 700 
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14. Услуге премије осигурања 
500 125 125 125 125 

 

 

 

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 

 

                                                                                                                                     (у 000 динара) 

 
 

 

Р. бр. Позиција Планирано 

за 2016. 

План              

за први 

квартал 

2016. 

План                

за други 

квартал 

2016. 

План                 

за трећи 

квартал 

2016. 

План                         

за четврти 

квартал 

2016. 
1 Спонзорство / / / / / 

2 Донације / / / / / 

3 Хуманитарне  

активности 

/ / / / / 

4 Спортске 

активности 

/ / / / / 

5 Репрезентација 2.000 650 600 300 450 

6 Реклама и 

пропаганда* 

3.000 1.000 500 500 1.000 

7 Остало 

(приказани су 

збирни издаци 

за културне, 

здравствене, 

образовне, 

научне намене) 

1.213 400 300 300 213 

 
* Обухватају трошкове који настају у Медија центру за потребе обављања послова рекламе и пропаганде за трећа лица 

 

 

 

СУБВЕНЦИЈЕ 

 

Средства у буџету Друштва су пројектована на основу потреба свих организационих 

делова Друштва, по позицијама у оквиру оперативних трошкова, а у складу са 

планираним пословним активностима за 2016. годину. 

Пројекција средстава у буџету Друштва извршена је на основу уговорених а 

нереализованих обавеза из претходног периода, као и потреба за исплате зарада и 

накнаде зарада запосленима и одржавање текуће репродукције. 

Укупне субвенције Друштва, за 2016. годину, планиране су у износу од 250 милиона 

динара. 
 

 

Субвенције 

Ред.       

бр. 

ИЗВОР 

СРЕДСТАВА  

/НАМЕНА  

10.08-31.12. 

2015. 

01.01-31.12. 

2016.  

01.01-31.03. 

2016.  

01.04-30.06. 

2016. 

10.08-30.10. 

2016.  

01.11-31.12. 

2016.  
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1. Планирано  78.375.344 250.000.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 62.500.000 

2. Уговорено              

3. Повучено              

  УКУПНО             

  
ИЗВОР 

СРЕДСТАВА / 

НАМЕНА 

Буџет Републике Србије/редовна субвенција  

 

 

Месец Износ у динарима 

Јануар  20.833.000,00 

Фебруар  20.833.000,00 

Март  20.833.000,00 

Април  20.833.000,00 

Мај  20.833.000,00 

Јун  20.833.000,00 

Јул  20.833.000,00 

Август  20.833.000,00 

Септембар  20.834.000,00 

Октобар  20.834.000,00 

Новембар  20.834.000,00 

Децембар  20.834.000,00 

Свега: 250.000.000,00 

 

Средства субвенција, у износу од 250 милиона динара, опредељена су Законом о 

буџету Републике Србије за 2016. годину и "Железнице Србије" ад користиће их за 

исплату зарада запослених и измирење текућих обавеза. 

13. Подаци о јавним набавкама  

План набавки „Железнице Србије“ ад за 2015. годину, налази се у прилогу овог Информатора 

(због обимности документа). 

 

План набавки „Железнице Србије“ ад за 2016. годину биће донет након доношења Програма 

пословања „Железнице Србије“ ад за 2016. годину. 
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14. Подаци о државној помоћи 

 „Железнице Србије“ ад не додељују државну помоћ. 
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15. Подаци о исплаћеним зарадама и другим примањима 

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.  годину 

(подаци су дати према Предлогу Програма пословања „Железнице Србије“ ад; По 

доношењу Програма Пословања за 2016. Годину, подаци ће бити ажурирани и 

усклађени) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
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I 137 10.122.000 73.883 131 8.829.000 67.397    6 1.293.000 215.500 

II 137 10.122.000 73.883 131 8.829.000 67.397    6 1.293.000 215.500 

III 137 10.122.000 73.883 131 8.829.000 67.397    6 1.293.000 215.500 

IV 136 10.054.610 73.931 130 8.761.610 67.397    6 1.293.000 215.500 

V 135 9.987.213 73.979 129 8.694.213 67.397    6 1.293.000 215.500 

VI 134 9.919.816 74.028 128 8.626.816 67.397    6 1.293.000 215.500 

VII 134 9.919.816 74.028 128 8.626.816 67.397    6 1.293.000 215.500 

VIII 134 9.919.816 74.028 128 8.626.816 67.397    6 1.293.000 215.500 

IX 133 9.852.419 74.078 127 8.559.419 67.397    6 1.293.000 215.500 

X 133 9.852.419 74.078 127 8.559.419 67.397    6 1.293.000 215.500 

XI 132 9.785.022 74.129 126 8.492.022 67.397    6 1.293.000 215.500 

XII 132 9.785.022 74.129 126 8.492.022 67.397    6 1.293.000 215.500 

УКУПНО  119.442.153 888.057  103.926.153      15.516.000 215.500 

ПРОСЕК 134 9.953.512 74.280 128 8.660.512 67.397    6 1.293.000 215.000 
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16. Подаци о средствима рада  

 Књиговодствена вредност имовине, која је по деобном билансу на дан 31.12.2015. 

године остала у „Железнице Србије“ акционарско друштво, износи 27.933.272.203 динара.  

 Од тога имовина „Железнице Србије ад која се налази на Косову и Метохији износи 

чак 16.412.472.261 динара и процењујемо да у мандатном периоду ова имовина неће бити на 

располагању. Екстерни ревизор предлаже да се евентуално овај део имовине искњижи, како не 

би замагљивао реални биланс стања ЖС ад након издвајања. Према томе, „Железнице Србије“ 

ад може да рачуна на комерцијализацију дела имовине ван Косова и Метохије, чије 

књиговодствена вредност на дан 31.12.2015. године износи 11.520.799.942 динара. „Железнице 

Србије“ акционарско друштво ће по усвајању Програма пословања за 2016. годину ангажовати 

независног проценитеља за имовину, како би се што пре дошло до ликвидационе (продајне) 

вредности имовине којом по деобном билансу располаже и на тај начин припреми имовину за 

комерцијализацију. При томе, потребно је укалкулисати ризик свођења књиговодствене 

вредности имовине на тржишну вредност, с обзиром да треба очекивати да тржишна вредност, 

према проценама консулатанта, буде мања од 20% књиговодствене вредности.  

 „Железнице Србије“ акционарско друштво предвиђа и вршење више ванредних пописа 

имовине и обавеза, како би се дошло до најпрецизнијих података о квалитету, техничким 

перформансама и правном статусу имовине (непокретне и покретне), као и детаљном сравњењу 

обавеза и потраживања са сваким конкретним повериоцем и дужником. 
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17. Чување носача информација 

Документација Друштва се заводи у складу са Упутством о административно-канцеларијском 

пословању у Јавном железничком транспортном предузећу „Београд“, донетом 18.10.1991. 

године и Упутством о изменама и допунама Упутства о административно-канцеларијском 

пословању у Јавном железничком транспортном предузећу „Београд“, донетом 07.06.2000, 

године.  

Носачи информација којима располаже Друштво, настали у раду и у вези са радом Друштва, 

чувају се уз примену одговарајућих мера заштите у: 

1. Архиви са предметима - у седишту Друштва, Немањина 6, Београд; 

2. Електронска база података - у просторијама Друштва у Београду, Немањина 6. 

3. Финансијска документација о плаћању за потребе Друштва и исплати зарада запосленима - 

у седишту Друштва, Београд, Немањина 6; 

На интернет страници Друштва  www.zeleznicesrbije.com. објављују се информације које су 

настале у раду или у вези са радом, а које су или могу бити од значаја за јавни интерес. 

Информације на сајту остају док траје њихова примена, а по потреби се ажурирају. 
 

Део документације настао у раду „Железнице Србије“ ад пре статусне промене, односно до 

09.08.2015. године, налази се и у бившим организационим деловима Друштва (који су сада 

делови новооснованих акционарских друштава), где су и настала током рада до регистрације 

статусне промене. 

18. Врсте информација у поседу 

Врсте информација које Друштво поседује, у вези са делокругом и организацијом свог рада су: 

- записници са седница Скупштине; 

- записници са седница Одбора директора; 

- решења,  

- одлуке,  

- закључени уговори, 

- тонски снимци; 

- дописи запослених и грађана; 

- примљена електронска пошта; 

- јавни позиви и понуде на Јавним набавкама 

- подаци о извршеним плаћањима; 

- документа запослених; 

- службене белешке итд. 

 

19.  Врсте информација којима Друштво омогућава приступ 

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, овлашћено лице 

за приступ информацијама од јавног значаја на захтев подносиоцас, доставиће тражену 

информацију, осим када су се, према овом закону, стекли услови за искључење или 

ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја. 

На основу члана 9. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја, Друштво неће 

http://www.zeleznicesrbije.com/
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омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја  ако би тиме: 

1. угрозио живот, здравље, сигурност или које друго важно добро неког лица, 

2. угрозио, омео или отежао спречавање или откривање кривичног дела, оптужење за 

кривично дело, вођење преткривичног поступка, вођење судског поступка, извршење 

пресуде или спровођење казне, или који други правно уређени поступак, или фер 

поступање и правично суђење, 

3. озбиљно угрозио одбрану земље, националну или јавну безбедност или међународне 

односе, 

4. битно умањио способност државе да управља економским процесима у земљи, или битно 

отежао остварење оправданих економских интереса, 

5. учинио доступним информацију или документ за који је прописима или службеним 

актом заснованим на закону одређено да се чува као државна, службена, пословна или 

друга тајна, односно који је доступан само одређеном кругу лица, а због чијег би одавања 

могле наступити тешке правне или друге последице по интересе заштићене законом који 

претежу над интерeсом за приступ информацији. 
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20.  Информације о подношењу захтева за приступ информацијама 

односно улагања жалби против одлука, радњи или пропуста 

Друштва 
 
У члану 5. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да 

свако има право да му буде саопштено да ли орган власти поседује одређену информацију од 

јавног значаја, односно да ли му је она иначе доступна. 

Такође, прописано је да свако има право да му се информација од јавног значаја учини 

доступном тако што ће му се омогућити увид у документ који садржи информацију од јавног 

значаја, право на копију тог документа, као и право да му се, на захтев, копија документа упути 

поштом, факсом електронском поштом или на други начин. 

Сходно члану 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја подносилац 

захтева свој захтев може да достави: 

 

1) У писаном облику: 

1) на писарницу Друштва: „Железнице Србије“ ад Немањина 6, 11000 Београд, са 

назнаком „за лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од 

јавног значаја“ (поштом или лично), и 

2) електронским путем, на електронску адресу nenad.stanisavljevic@srbrail.rs 

2) Усмено: саопштавањем у записник, на адреси „железнице Србије“, а.д. Немањина 6, 11000 

Београд, I спрат, канцеларија 325, сваким радним даном од 9 до 15 часова. 

Тражилац не мора навести разоге за захтев. 

 

Захтев мора да садржи: 

1. назив органа власти, 

2. име, презиме и адресу тражиоца, 

3. што прецизнији опис информације која се тражи. 

Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. 

 

Уколико захтев не садржи наведене податке, то јест уколико је захтев неуредан, овлашћено 

лице је дужно да поучи подносиоца захтева да исти уреди у року од 15 дана. Уколико су и 

након истека овог рока недостаци захтева такви да се по захтеву не може поступити, доноси се 

закључак о одбацивању захтева као неуредног. 
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ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈИ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

„Железнице Србије“  

акционарско друштво, Београд 

Београд, Немањина 6 

  

 

З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

 

 На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног 

значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), од горе наведеног органа 

захтевам:* 

 

 обавештење да ли поседује тражену информацију; 

 увид у документ који садржи тражену информацију; 

 копију документа који садржи тражену информацију; 

 достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

  поштом 

  електронском поштом 

  факсом 

  на други начин:***_________________________________________ 

 

Овај захтев се односи на следеће информације: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

 

 

         

                              ____________________________________ 

                            Тражилац информације/Име и презиме 

 

У ________________,             ____________________________________ 

                                                                           адреса 

 

дана______201__ године                          ____________________________________ 

                                          други подаци за контакт 

 

                               ___________________________________ 

               Потпис 

____________________________ 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите. 

** У кућици означити начин достављања копије докумената. 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања 

захтевате. 

 

Линк за формулар захтева: _____________________________ 
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ОБРАЗАЦ ОБАВЕШТЕЊА О СТАВЉАЊУ НА УВИД ДОКУМЕНТА КОЈИ САДРЖИ 

ТРАЖЕНУ ИНФОРМАЦИЈУ И О ИЗРАДИ КОПИЈЕ 

 

„Железнице Србије“ 

акционарско друштво, Београд 

Број предмета: _________________ 

Датум:             _________________ 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Име и презиме / назив / и адреса подносиоца захтева 

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о стављању на увид документа који садржи 

тражену информацију и о изради копије 

 

На основу члана 16. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, 

поступајући по Вашем захтеву за слободан приступ информацијама од _________год., којим 

сте тражили увид у документ/е са информацијама о / у вези са:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(опис тражене информације) 

 

обавештавамо вас да дана _______________, у _____ часова, односно у времену од ____ до ___ 

часова, у просторијама органа у ___________________ ул. ____________________ бр. ______, 

канцеларија бр. ____ можете извршити увид у документ/е у коме је садржана тражена 

информација.  

 

 Том приликом, на Ваш захтев, може вам се издати и копија документа са траженом 

информацијом. 

 

 Копија стране А4 формата износи  ______ динара. 

  

  

 

Достављено: 

1. Именованом   (М.П.) 

2. Архиви 

                   _____________________________ 

                                                           (потпис овлашћеног лица, односно руководиоца органа) 

 

 

Линк за жалбу/тужбу: _____________________________ 

 

У члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, прописано је да је 

орган власти дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, 

тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи 

тражену информацију односно изда му или упути копију тог документа. 

Ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја за 

заштиту живота или слободе неког лица, односно за угрожавање или заштиту здравља 

становништва и животне средине, орган власти мора да обавести тражиоца о поседовању те 
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информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно да му 

изда копију тог документа најкасније у року од 48 сати од пријема захтева. 

Ако орган власти није у могућности, из оправданих разлога, да у року из става 1.овог члана 

обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи 

тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да о томе, 

најкасније у року од седам дана од дана пријема захтева,  обавести тражиоца и одреди 

накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца 

обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену 

информацију, изда му, односно упути копију тог документа. 

Увид у документ, као и копија документа који садржи тражену информацију, бесплатан је. 

У члану 16. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да ако 

орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању 

информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда 

односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана 

од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и то да решење писмено образложи, као 

и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења. 

У члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја прописано је да 

тражилац може изјавити жалбу Поверенику, ако: 

1) орган власти  одбије или одбаци захтев тражиоца, у року од 15 дана од дана када му је 

достављено решење или други акт;  

2) орган власти, супротно члану 16. став 2.овог закона, не одговори у прописаном року на 

захтев тражиоца. 

3) орган власти, супротно члану 17. став 2.овог закона закону, услови издавање копије 

документа који садржи информацију уплатом накнаде која превазилази износ нужних 

трошкова израде те копије; 

4) орган власти не стави на увид документ који садржи информацију на начин предвиђен 

чланом 18. став 1.овог закона; 

5) орган власти не стави на увид документ који садржи тражену информацију, односно не 

изда копију тог документа на начин предвиђен  чланом 18. став 4. овог закона; 

6) орган власти на други начин отежава или онемогућава тражиоцу остваривање  права на 

слободан приступ информацијама од јавног значаја, супротно одредбама овог закона. 
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ПРИЛОГ: 

Шематски приказ поступка за 
приступ информацијама 

Захтев
Писмени/Усмени 

Удовољење 
захтеву

-Обавештење о поседовању информације
 
-Увид у документа са траженим информацијама
 
-Издавање копије документа са траженим 
информацијама
 -Достављање копије докумената поштом или на 
други начин
 

Решење о одбијању 
или Ћутање управе

ЖАЛБА 
ПОВЕРЕНИКУ 

РЕШЕЊЕ ПОВЕРЕНИКА 
ПО ЖАЛБИ 

РЕШЕЊЕ о 
усвајању жалбе

РЕШЕЊЕ о 
одбијању жалбе

 

ТУЖБА
 којом се покреће 

управни спор пред 
надлежним судом 

против решења 
повереника

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


