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Пословно удружење друмског транспорта 
„СРБИЈАТРАНСПОРТ“ Београд 
Београд, Поенкареова 16 

Broj:  12/2023 

Дана, 27.01.2023.године 
 

ЗАПИСНИК   

са 1. састанка Пословодног одбора железничких превозника који је одржан у петак 27. 
јануара 2023. године у просторијама Србијатранспорта у Београду, Поенкареова 16. 

Састанак је уредно заказан 20. 01. 2023.године и у позиву је предложен следећи 

ДНЕВНИ РЕД 

1.  Евидентирање присутних железничких превозника, 

2.  Доношење одлуке и приступање превозника Пословном удружењу друмског 

саобраћаја Србијатранспорт Београд, 

3.  Избор Председника Пословодног одбора железничких превозника, 

4.  Договор око принципа рада, координације и пословне функционалности, 

5.  Дефинисање циљева, иницијатива и предлога,  

6.  Усаглашавање принципа наплате чланарине. 

На састанак су присутни следећи представници железничких превозника: 

− Иван Петковић (Kombinovani prevoz d.o.o.); 

− Анита Милошев, (Global Neologistics d.o.o.); 

− Жељко Шормаз (Global Neologistics d.o.o.); 

− Лазо  Вукас, (Despotija d.o.o.); 

− Шкундрић Милорад (Despotija d.o.o.); 

− Игор Солаћ, (ENNA transport d.o.o.); 

− Марко Стошић (ENNA transport d.o.o.); 

− Бранислав Бањац (Sinhron rail d.o.o.); 

− Миодраг Хубер (OBL Logistic); 

− Жељко Дробњак (RCC Southeast d.o.o.); 

− Ненад Марић (PIMK d.o.o.); 

− Дмитар Калинић (S RAIL d.o.o.); 

− Ивана Плавшић (Eurorail Logistic d.o.o.) и 

− Владимир Ђурђевић (Intermehanika d.o.o.). 
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Састанку присуствују и: 

− Председник Скупштине и Одбора директора Србијатранспорта Светлана Бјеличић; 

− Генерални директор Пословног удружења Србијатранспорт Горан Алексић; 

− Предсеник Пословодног одбора за теретни транспорт Никола Танкосић; 

− Проф. Др Слободан Аћимовић, редован професор на Економском факултету Београдског 
универзитета; 

− Менаџер за оцену управљана ризицима Инфраструктуре ЖС Слободан Росић.      

Састанак је почео у 11:15 минута. Састанак је сазвао генерални директор Србијатранспорта 
Горан Алексић на иницијативу послодаваца у сектору транспорта. Састанаком ће до избора 
Председника Пословодног одбора железничких превозника председавати Горан Алексић.  

Пре почетка оперативног рада председавајући је пожелео послодавцима успешан рад, изразио 
задовољство што је Србијатранспорт препозната као релевантна организација која посвећено и 
одговорно заступа интересе транспортне привреде Србије и дао реч гостима да поздраве скуп.  

Скупу су се обратили: Светлана Бјеличић, Никола Танкосић, Проф. др Слободан Аћимовић,  
господин Слободан Бата Росић.       

Ад1. Евидентирање присутних железничких превозника, 

Састанку присуствују следећи представници железничких превозника: 

1. Иван Петковић    Kombinovani prevoz d.o.o. 

2. Анита Милошев   Global Neologistics d.o.o. 

3. Лазо  Вукас     Despotija d.o.o. 

4. Марко Стошић    ENNA transport d.o.o. 

5. Бранислав Бањац   Sinhron rail d.o.o. 

6. Миодраг Хубер               OBL Logistic    

7. Ненад Марић    PIMK d.o.o. 

8. Дмитар Калинић   S RAIL d.o.o. 

9. Ивана Плавшић   Eurorail Logistic d.o.o. 

Жељко Дробњак, директор компаније РCC Southeast d.o.o. није предао приступницу на састанку 
и чланству ће приступити након консултација са власником. 

Састанку присуствује и Владимир Ђурђевић, представник фирме Интермеханика д.о.о. из 
Смедерева, који исказује заинтересованост за чланство у Србијатранспорту и подршку уређења 
рада у делатности железничких превозника. 

Евидентираних 9 представника железничких превозника су предали попуњене приступнице 
Пословном удружењу друмског саобраћаја Србијатранспорт и своје деловање ће остваривати у 
оквиру Пословодног одбора железничких превозника. 

Ад2. Доношење одлуке и приступање превозника Пословном удружењу друмског 
саобраћаја Србијатранспорт а.д. Београд, 

Присутни представници железничких превозника су добровољно и једногласно донели одлуку 
да су попуњеним приступницама постали чланови Пословног удружења Србијатранспорт и да се 
оснива Пословодни одбор железничких превозника кроз који реализује и креира рад удружења 
у интересу послодаваца који послују у железничком транспорту. 
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Чланови Пословодног одбора железничких оператера су представници правних лица са шифром 
делатности 4920 Железнички превоз терета, али и сва правна лица која су стејкхолдери или 
пословни партнери овој делатности а која имају интерес да добровољно помогну рад удружења 
и унапреде сарадњу са железничким превозницима. 

Ад3. Избор Председника Пословодног одбора железничких превозника, 

Председавајући је позвао присутне да предложе особу која ћи обављала послове Председника 
Пословодног одбора железничких превозника. За председника је од стране неколико 
превозника са којима су обављане консултације при организовању овог састанка предложен 
Проф. др Зоран Бундало . Председавајући је дао предлог на гласање.  

Пословодни одбор железничких превозника је једногласно донео 

ОДЛУКУ 

Да се за председника Пословодног одбора железничких превозника именује Проф. др Зоран 
Бундало. 

Уз честитке на избору и жеље за успешан рад, председавајући Горан Алексић је уступио даље 
председавање састанком новоизабраном председнику Пословодног одбора господину Проф. др 
Зорану Бундалу. 

Ад4. Договор око принципа рада, координације и пословне функционалности, 

Пословодни одбор железничких превозника функционише у оквиру Пословног удружења 
Србијатранспорт. Сви нови чланови Србијатранспорта се позивају да успоставе сарадњу са УПС. 

Председник Пословодног одбора ће имати на располагању све ресурсе Србијатранспорта и 
усаглажавати своје деловање са члановима Пословодног одбора железничких превозника и 
органима управљања у Србијатранспорту. Председник Пословодног одбора ће примети 
накбнаду за свој рад у складу са оствареним резултатима и наплаћеном чланарином. 

Ад5. Дефинисање циљева, иницијатива и предлога,  

У оквиру дискусије у којој су учествовали сви присутни указано је да је пословање и пословни 
амбијент неуређен а што је последица неких неквалитетних решења у законској регулативи, те 
да је неопходно приступити раду на конструктиван и стручан начин. Посебно је указано на 
потребу примене решења и добре праксе ЕУ и да ће железнички превозници дати пун допринос 
развоју железничког транспорта у Републици Србији, развоју и подстицању конкурентности, 
модернизацији и унапређењу квалитета услуга. Посебно је наглашено да је неопходно радити на 
унапређењу безбедности саобраћаја, уређењу квалитету образовања са посебним освртом на 
значају ресурса радне снаге у овој делатности. Посебно је важно предузети активности за 
доношење фискалних мера у складу са стандардима и праксом уређења акциза на енергенте како 
је то регулисано у ЕУ. 

Проф. др Зоран Бундало је припремио и доставио присутнима на састанку на увид : 

Циљеви и активности 

• промоција и унапређење свести о значају железничког саобраћаја у Републици Србији, 

• промоција и унапређење свести о значају екологије и заштите животне средине, 
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• подстицај за стварање бољих услова за обављање и одрживост железничког превоза у 
Републици Србији, 

• праћење трендова одрживог развоја железничког саобраћаја и логистике и железничке 
инфраструктуре, 

• заштита равноправног учешћа на транспортном тржишту, као и залагање за  недискримисан 
и једнак приступ  свих железничких превозника, уз стварање услова за развој железничког 
робног превоза као „зеленог", 

• подршка и промоција транспарентности и елиминисање дискриминације на транспортном 
тржишту, пре свега у интеракцији са управљачем - јавном железничком инфраструктуром у 
области планирања, организације и реализације железничког саобраћаја у реалном времену, 

• праћење и проучавање актуелних збивања у области безбедности  железничког саобраћаја и 
предлагање мера за њено унапређење, 

• унапређење свести о превенцији саобраћајних незгода, 

• информисање јавности о проблемима у области безбедности железничког  саобраћаја, 

• праћење израде и примене прописа и активности у циљу унапређења прописа у области 
железничког саобраћаја, 

• промоција и уважавање интереса чланова Србијатранспорта, пословодног одбора 
железничких превозника, у реализацији транспорта робе, а посебно у ситуацијама када 
долази до отежаног одвијања железничког саобраћаја приликом изградње објеката 
нежелезничке инфраструктуре у пружном појасу, 

• учествовање Србијатранспорта у пројекту Стратегија развоја транспорта у Србији до 2030. 
године као и на радионицама и семинарима везаним за тај пројекат, 

•  активно учествовање Србијатранспорта у развојним пројектима железнице у Србији преко 
представника у радним групама, семинарима, панел дискусијама и радионицама посебно 
оним код којих је иницијатор или инвеститор Влада Републике Србије, Дирекција за 
железнице, Министарство грађевинарства, саобраћаја и Управљач инфраструктуре, 
Привредна комора Србије и међународне железничке организације и учлањење и повезивање 
Србијатранспорта са сличним партнерским удружењима у региону и на европском нивоу, 

• повезивање са сродним друштвима, удружењима и организацијама у земљи и иностранству 
ради остваривања циљева Србијатранспорта, 

• унапређење научног и стручног рада у области железничког саобраћаја, 

• активно учествовање и имплементација предлога Србијатранспорта према Дирекцији за 
железнице, Управљачу инфраструктуре и Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре у доношењу закона и прописа, посебно оних са позитивном праксом у ЕУ и 
окружењу, 

•  активно учествовање Србијатранспорта у решавању проблема везаних за људске ресурсе на 
железници - у квалитативном и квантитативном смислу, 

Ради остваривања својих циљева Србијатранспорт нарочито: 

• организује трансфер знања и најбоље праксе, превођење и публиковање научних и 
стручних  скупова, публикација и радова, 

• организује студијска путовања и друге стручне посете у земљи и инстранству, у циљу размене 
искустава, предавања и изложбе, уз публиковање стручних радова, извештаја, упутстава и 
другог у области железничког превоза,  
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• подстиче израду пројеката и спроводи активности за стварање услова за реализовање тих 
пројеката  

• сарађује са универзитетима,  и другим високошколским установама, средњим школама, 
стручним удружењима, удружењима грађана, и другим организацијама у земљи и 
иностранству који могу допринети циљевима Србијатранспорта;         

• подстиче израду пројеката  и спроводи активности за стварање услова за реализовање тих 
пројеката; 

• израђује студије, односно пројекте у обласи железничког транспорта, 

• организује различите облике стручног оспособљавања, односно стручног усавршавања, 

• врши и друге послове и задатке који произилазе из циљева Србијатранспорта. 

Смернице за деловање пословодног одбора  железничких превозника  

Представници послодаваца железничких превозника имају следеће циљеве деловања у 
транспортном сектору Србије: 

·      подршка компанијама у развоју модерних железничких технологија посебно оних које не 
захтевају велика финансијска улагања, могу се брзо имплементирати односно прилагођавати у 
постојећу железничку инфраструктуру, са постојећим стабилним и мобилним постројењима, као 
и расположивим људским ресурсима управљача инфраструктуре и превозника, 

·      подршка и промоција транспарентности и смањењу дискриминације на транспортном 
тржишту у железничком саобраћају и подстицања конкурентности на тржишту, пре свега у 
интеракцији са управљачем јавном железничком инфраструктуром у области планирања, 
организације и реализације железничког саобраћаја у реалном времену, 

·      учествовање Србијатранспорта у пројекту Стратегија развоја транспорта у Републици Србији 
као и на радионицама и семинарима везаним за тај пројекат, 

·      активно учествовање и имплементација предлога Србијатранспорта према Дирекцији за 
железнице, Управљачу инфраструктуре и Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, као и другим институцијама у доношењу закона и прописа, посебно оних са 
позитивном праксом у ЕУ и окружењу, 

·      активно учествовање Србијатранспорт у решавању проблема везаних за људске ресурсе на 
железници - у квалитативном и квантитативном смислу 

Образложење: 

У августу 2015. године дошло је до званичне реформе железничког сектора у Републици Србији 
појавом нових пословних субјеката железнице у виду управљача јавном железничком 
инфраструктуром, железничких превозника у путничком и теретном саобраћају, кровног 
друштва Железнице Србије а.д. и регулаторног тела Дирекције за железнице. 

Железнички сектор од тада наставља своје функционисање кроз наслеђену железничку 
технологију и инфраструктуру, али и кроз појаву и развој нових железничких превозника, пре 
свега приватних. Иако приватни железнички превозници послују у тзв. ''реалном'' привредном 
сектору који представља позитиван ветар у леђа држави, привреди и друштву у целини, 
пословање ових приватних компанија током година је отежано, пре свега све лошијим 
условима за рад на транспортном тржишту и маргинализацији и изолацији њихових идеја 
и искустава за бољи развој железничке привреде. 




