ГОДИНА XXXVI БРОЈ 65
9. децембар 2016.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА “СРБИЈА ВОЗ”
Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 8.12.2016. године)
Број: 4/2016-243-46
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз путника “Србија Воз“, Београд
(„Службени гласник РС“, бр.60/15), тачке 8. Плана оптимизације броја запослених у Ационарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд у периоду
2016-2020 година број: 5/2016-22-12 од 5.9.2016. године и
број: 5/2016-26-14 од 18.11.2016. године, Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника
“Србија Воз“, Београд, на седници одржаној 8.12.2016. године, донео је
РЕШЕЊЕ
1. Образује се Тим за приговоре у поступку утврђивања
вишка запослених у Акционарском друштву за железнички превоз путника „Србија Воз“ Београд (у даљем
тексту: „Србија Воз“ а.д.), у следећем саставу:
1) Весна Јевтић, Сектор за финансијско рачуноводствене послове, план и попис
2) Марко Ђукић, Сектор за саобраћајне послове,
3) Милан Савић, Сектор за одржавање возних средстава,
4) Предраг Полић, Сектор за вучу возова,
5) Оливер Миљуш, Сектор за набавке и стоваришне
послове,
6) Перка Божић, Секција за вучу возова Београд,
7) Дејан Миловановић, Синдикат железничара Србије
8) Зоран Богавац, Унија синдиката српских железница
9) Небојша Никић, Синдикат извршних служби српских железница
10) Марин Паја, Синдикат радника железничке инфраструктуре
2. Задатак Тима за приговоре је да на основу критеријума
који су утврђени Програмом решавања вишка запослених у 2016. години у „Србија Возу “а.д. број: 5/201629-15 од 23.11.2016.године, а по објављивању предлога листа вишка запослених у 2016.години у „Србија
Возу“а.д., у сарадњи са овлашћеним лицима која су
сачинила предлоге листа, у року од 8 (осам) дана од
дана пријема приговора запослених на листу, припреми
и достави одговоре на приговоре запослених, како би
на основу извештаја о поднетим приговорима и кориго-

вањем предлога листа утврдио коначну листу вишка запослених у „Србија Возу“ а.д. и исту доставио Одбору
директора на сагласност.
3. Решење о образовању Тима ступа на снагу даном доношења.
4. Решење о образовању Тима објавити у Службеном
гласнику „Железнице Србије“.
Образложење
Планом оптимизације броја запослених у „Србија
Воз“ а.д. у периоду 2016-2020 година број: 5/2016-22-12
од 5.9.2016. године, утврђено је да ће Одбор директора
образовати Тим за приговоре запослених који ће у циљу
објективности и пружања помоћи у поступку утврђивања
вишка запослених у 2016. години разматрати примену
критеријума који су утврђени Програмом решавања вишка запослених у 2016.години у „Србија Возу“а.д. и који
ће утврдити коначну листу вишка запослених у „Србија
Возу“а.д. и исту доставити Одбору директора на сагласност.
На основу изнетог, донето је Решење као у диспозитиву.

Одлука Одбора директора
„Србија Воз” а.д.
(од 8.12.2016. године)
Број: 4/2016-221-46
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
(„Службени гласник РС“ бр. 60/15), Одбор директора Акционарског друштва за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 8.12.2016. године, донео
ОДЛУКУ
1. Доноси се Ценовник за давање у закуп спољашности и
унутрашњости возних средстава и осталог рекламног
простора.
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2. Ценовник из тачке 1. саставни је део ове одлуке.
3. За извршење ове Одлуке задужује се Сектор за информационо-комуникационе технологије и маркетинг, Сектор за вучу , Сектор за одржавање возних средстава,
Сектор за СП.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику „Железнице
Србије“.
Образложење
На основу испитивања тржишта примећено је појачано
интересовање за рекламирање на и у возним средствима
„Србија Воз“ а.д., као и ракламирање на ВЕБ сајту.
Имајући у виду да би издавање у закуп спољашњости и
унутрашњости возова и осталог рекламног простора једна
од активности на промоцији „Србија Воз“ а.д. која би, између осталог, довела до повећања прихода и побољшања
имиџа Друштва.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
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Број: 4/2016-221-46
8.12.2016. године
На основу члана 24. Статута Акционарског друштва
за железнички превоз путника „Србија Воз“, Београд
(„Службени гласник РС“ бр. 60/15), Одбор директора
Акционарског друштва за железнички превоз путника
„Србија Воз“, Београд је на седници одржаној 8.12.2016.
године,

Ценовник за закуп спољашњости и
унутрашњости возних средстава
Члан 1.
1. Овим Ценовником утврђује се висина накнаде за за
давање у закуп спољашности и унутрашњости возних
средстава и осталог рекламног простора и то:
- ценовник за закуп спопљашних површина,
- ценовник за закуп спопљашних површина у случају
закупа два и више возних средстава,
- ценовник за закуп унутрашњих површина,
- ценовник за закуп унутрашњих површина у случају
закупа два и више возних средстава,
- ценовник закупа ротирајућих банера на веб сајту,
- ценовник закупа стационарних банера на веб сајту.
Члан 2.
Висине накнада су дате у следећим табелама:

Табела 1: Цене закупа спољашњих површина
(приказане цене су у РСД без ПДВ-а)
Месец дана

Три месеца
повластица
5%

Шест месеци
повластица
10%

Годину дана
повластица
15%

Р.бр.

Возна средства

1.

Локомoтива

27.500,00

78.375,00

148.500,00

280.500,00

2.

Кола

27.500,00

78.375,00

148.500,00

280.500,00

3.

ДМГ

82.500,00

235.125,00

445.500,00

841.500,00

4.

ЕМГ

110.000,00

313.500,00

594.000,00

1.122.000,00

Табела 2: Цене закупа спољашњих површина у случају закупа два и више возних средстава
(приказане цене су у РСД без ПДВ-а)

Месец дана

Три месеца
повластица 10%

Шест месеци
повластица
15%

Годину дана
повластица
20%

Р.бр.

Возна средства

1.

Локомoтива

27.500,00

74.250,00

140.250,00

264.000,00

2.

Кола

27.500,00

74.250,00

140.250,00

264.000,00

3.

ДМГ

82.500,00

222.750,00

420.750,00

792.000,00

4.

ЕМГ

110.000,00

297.000,00

561.000,00

1.056.000,00
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Табела 3: Цене закупа унутрашњих површина
(приказане цене су у РСД без ПДВ-а)
Три месеца
повластица
5%

Месец дана

Шест месеци
повластица
10%

Годину дана
повластица
15%

Р.бр.

Возна средства

1.

Кола

2.750,00

7.837,50

14.850,00

28.050,00

2.

ДМГ

8.250,00

23.512,50

44.550,00

84.150,00

3.

ЕМГ

11.000,00

31.350,00

59.400,00

112.200,00

Табела 4: Цене закупа унутрашњих површина у случају закупа два и више возних средстава
(приказане цене су у РСД без ПДВ-а)
Три месеца
повластица
10%

Месец дана

Шест месеци
повластица
15%

Годину дана
повластица
20%

Р.бр.

Возна средства

1.

Кола

2.750,00

7.425,00

14.025,00

26.400,00

2.

ДМГ

8.250,00

22.275,00

42.075,00

79.200,00

3.

ЕМГ

11..000,00

29.700,00

56.100,00

105.600,00

Ценовник закупа банера
Табела 5: Цене закупа ротирајућих банера на веб сајту
(приказане цене су у РСД без ПДВ-а)
Р.бр.

Ротирајући банери-димензије

Недељу дана

Месец дана

Годину дана

1.

Банер 930 x150

5.250,00

19.500,00

200.000,00

2.

Банер 455 x150

4.500,00

16.500,00

165.000,00

3.

Банер 200 x150

3.850,00

13.500,00

128.000,00

Табела 6: Цене закупа стационарних банера на веб сајту
(приказане цене су у РСД без ПДВ-а)
Р.бр.

Ротирајући банери-димензије

Недељу дана

1.

Банер 930 x150

2.100,00

7.800,00

80.300,00

2.

Банер 455 x150

1.700,00

6.300,00

62.000,00

3.

Банер 200 x150

1.400,00

5.100,00

52.000,00

Члан 3.
Ценовник ступа на снагу даном доношења.

Месец дана

Годину дана

