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„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 
 
1000 - Генерални директор 
Организује и руководи процесом рада 
Друштва; координира рад директора и 
организује пословање Друштва; стара се о 
извршавању програма пословања Друштва, као 
и одлука и закључака скупштине и одбора 
директора; представља Друштво као законски 
заступник; овлашћује писаним пуномоћјем 
запосленог за заступање Друштва; закључује 
уговоре и предузима одређене правне радње; 
доноси појединачна акта и одлуке које статутом 
и законом нису у надлежности других органа 
Друштва, врши и друге послове у складу са 
законом и статутом. 
 
1001 - Извршни директор за управљање 
јавном железничком инфраструктуром 
Организује и руководи процесом рада Друштва 
из домена инфраструктуре; стара се о 
извршењу програма пословања Друштва, као и 
одлука и закључака скупштине и одбора 
директора; врши и друге послове у складу са 
законом и статутом; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
Друштва, а по налогу генералног директора. 
 
1002 - Извршни директор за развој, 
инвестиције и заједничке послове 
Организује и руководи процесом рада Друштва 
из домена стратегије, развоја, инвестиција и 
заједничких послова; стара се о извршењу 
програма пословања Друштва, као и одлука и 
закључака скупштине и одбора директора; 
врши и друге послове у складу са законом и 
статутом; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање Друштва, а по налогу 
генералног директора. 
 
1003 - Саветник генералног директора за 
модернизацију железничке инфраструктуре 
 Учествује у изради одређених елабората и 
нормативних аката из области модернизације 
железничке инфраструктуре; координира рад и 
сарађује са институцијама у границама своје 
надлежности; обавља и друге послове по 
налогу генералног директора. 
 
1004 - Саветник генералног директора за 
хармонизацију прописа 
Прати европске стандарде, норме, директиве, 
обавља активности на хармонизацији 
железничких стандарда и прописа са 
међународним прописима из своје 
надлежности; учествује у изради одређених 
елабората, анализа и нормативних аката; 
координира рад и сарађује са институцијама у 

границама своје надлежности; обавља и остале 
послове у складу са својим овлашћењима; а по 
налогу генералног директора. 
 
1005 - Саветник генералног директора за 
развој и инвестиције 
Прати, спроводи и учествује у изради 
одређених елабората и нормативних аката 
којима из области развоја и инвестиција; 
координира рад и сарађује са институцијама у 
границама своје надлежности; обавља и друге 
послове по налогу генералног директора. 
 
1006 - Шеф кабинета 
Организује и усклађује рад запослених у 
кабинету; обезбеђује да се активности у 
кабинету одвијају по плану; сарађује са другим 
организационим деловима Друштва; стара се о 
остваривању сарадње генералног директора са 
надлежним министарствима и међународним 
институцијама и организацијама, као и са 
иностраним управљачима железничке 
инфраструктуре; обавља и друге послове из 
делокруга рада кабинета по налогу генералног 
директора. 
 
1007 - Пословни секретар 
Припрема пословне састанке и материјал за 
састанке; обавља послове коресподенције у 
оквиру Друштва, као и са другим физичким и 
правним лицима за потребе генералног 
директора; прати рокове за састанке, рокове за 
реализацију послова везаних за донете 
закључке; обавља и друге послове по налогу 
генералног директора. 
 
1008 - Главни координатор за сарадњу са 
иностраним управљачима железничке 
инфраструктуре и међународним 
организацијама 
Координира и обавља послове који се односе на 
сарадњу са иностраним управљачима 
железничке инфраструктуре и међународним 
организацијама; прати међународне прописе из 
области управљања инфраструктуром; обавља 
и друге послове по налогу генералног 
директора. 
 
1009 - Главни координатор за међународну 
сарадњу 
Координира и обавља послове који се односе на 
међународну сарадњу Друштва из области 
управљања железничком инфраструктуром; 
обавља и друге послове по налогу генералног 
директора. 
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1010 - Главни координатор за сарадњу 
медијима 
Обједињује послове информисања; прати 
реализацију и израду промотивних и 
пропагандних материјала; сарађује са медијима 
и организује прес конференције; организација 
комерцијалних и некомерцијалних медијских, 
филмских, уметничких и других снимања у 
објектима и на просторима Друштва; обавља и 
друге послове по налогу генералног директора. 
 
1011 - Главни координатор за преводилачке 
послове 
Организује и координира послове превођења; 
преводи симултано и консекутивно; преводи 
документацију и обавља и друге послове по 
налогу генералног директора. 
 
1012 - Координатор за административне 
послове 
Организује и координира обављање 
административно техничких послова у 
кабинету; обавља и друге послове по налогу 
генералног директора. 
 
1013 - Секретар-администратор 
Обавља све послове (канцеларијске, 
административно техничке природе); води 
евиденцију радног времена за запослене у 
кабинету; попуњава образац путног налога за 
службена путовања и води евиденцију истих; 
требује канцеларијски материјал; куца текстове 
по налогу; прима и отпрема пошту; обавља и 
друге послове по налогу генералног директора. 
 
1014 - Возач 
Управља путничким возилом; контролише 
његову исправност и организује одржавање 
возила; води евиденцију о кретању возила и 
потрошњи горива; обавља и друге послове по 
налогу генералног директора. 
 
СЕКРЕТАРИЈАТ ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
ДРУШТВА 
 
1015 - Виши референт за рад скупштине 
Друштва и одбора директора 
Организује обављање стручних и 
административно-техничких послова везаних за 
одржавање седница скупштине и одбора 
директора, састанака које сазива генерални 
директор; саставља записник или белешку; 
сарађује са стручним службама у Друштву у 
вези са припремом материјала за планиране 
састанке и исте доставља надлежним службама; 
припрема израду регистра донетих одлука и 
закључака и врши њихову достављање за 
објављивање у „службеном гласнику“; обавља 

и друге послове по налогу генералног 
директора. 
 
1016 - Референт за рад скупштине Друштва и 
одбора директора 
Стара се о достављању писаног материјала као 
и електронској форми за седнице органа 
Друштва и састанака које сазива генерални 
директор, саставља записник или белешку; 
обавља и друге послове по налогу генералног 
директора. 
 
ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ 
 
1040 - Директор центра 
Руководи радом центра; прави годишњи план 
рада центра; прати извршење месечних планова 
рада у центру; прати рад инспектора; прави 
годишњи и квартални извештај о раду центра; 
прати спровођење одредаба закона, 
правилника, упутстава и других аката у 
Друштву; издаје налоге за службена путовања 
запослених у центру; контрола испуњавања 
услова запослених у погледу стручне спреме и 
здравствене способности за самостално 
обављање послова; контрола исправности 
инфраструктурних постројења; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање центра, а по налогу генералног 
директора. 
 
1041 - Заменик директора центра 
Замењује директора центра; прати извршење 
месечних планова рада у центру; прати рад 
инспектора; прави годишњи и квартални 
извештај о раду центра; прати спровођење 
одредаба закона, правилника, упутстава и 
других аката у Друштву; издаје налоге за 
службена путовања запослених у центру; 
контролише испуњеност услова запослених у 
погледу стручне спреме и здравствене 
способности за самостално обављање послова; 
контролише исправност инфраструктурних 
постројења; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање центра, а по 
налогу директора центра. 
 
1042 - Инспектор за саобраћајне послове 
Контролише примену прописа у оквиру 
саобраћајне делатности; контролише 
испуњеност услова запослених у погледу 
прописане стручне спреме и здравствене 
способности за самостално обављање послова у 
оквиру саобраћајне делатности; контролише 
исправност инфраструктурних постројења; 
контролише приступ инфраструктури; саставља 
месечни план рада; учествује у изради 
записника и доношењу решења за отклањање 
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утврђених неправилности; прати извршење 
наложених мера; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора центра. 
 
1043 - Инспектор за грађевинске послове 
Контролише примену прописа у оквиру 
грађевинске делатности; контролаише 
испуњењеност услова запослених у погледу 
прописане стручне спреме и здравствене 
способности за самостално обављање послова у 
оквиру грађевинске делатности; контролише 
исправности инфраструктурних постројења; 
саставља месечни план рада; учествује у изради 
записника и доношењу решења за отклањање 
утврђених неправилности; прати извршење 
наложених мера; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора центра. 
 
1044 - Инспектор за електротехничке 
послове 
Контролише примену прописа у оквиру 
електротехничке делатности; контролише 
испуњењеност услова запослених у погледу 
прописане стручне спреме и здравствене 
способности за самостално обављање послова у 
оквиру електротехничке делатности; 
контролаише исправност инфраструктурних 
постројења; саставља месечни план рада; 
учествује у изради записника и доношењу 
решења за отклањање утврђених 
неправилности; прати извршење наложених 
мера; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора центра. 
 
1045 - Инспектор за железничка возила 
Контролаише примену прописа у оквиру 
машинске делатности; контролише 
испуњењеност услова запослених у погледу 
прописане стручне спреме и здравствене 
способности за самостално обављање послова у 
оквиру машинске делатности; контролише 
исправност и опремљености железничких 
возила; саставља месечни план рада; учествује 
у изради записника и доношењу решења за 
отклањање утврђених неправилности; прати 
извршење наложених мера; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора центра. 
 
1046 - Инспектор за економске послове 
Контролише примену прописа у оквиру 
економских и финансијских послова; 

контролише финансијско пословање; 
књиговодствено пословање; контролише 
послове набавки; контролише стоваришне 
послове; прати законске прописе из економске 
области; саставља месечни план рада; учествује 
у изради записника и доношењу решења за 
отклањање утврђених неправилности; прати 
извршење наложених мера; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора центра. 
 
1047 - Инспектор за правне послове 
Прати законске прописе и контролише њихову 
примену; анализира правна акта којима се 
решава правна проблематика; саставља 
месечни план рада; учествује у изради 
записника и доношењу решења за отклањање 
утврђених неправилности; прати извршење 
наложених мера; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора центра. 
 
1048 - Виши стручни сарадник 
Обавља административне послове; израђује, 
прима и отпрема службену пошту; заводи 
податке о кретању предмета; предаје материјал 
на умножавање; дистрибуира материјал; води 
евиденцију радног времена; води евиденцију 
налога за службена путовања; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора центра. 
 
ЦЕНТАР ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ И 
ПОПИС 
 
УПРАВА ЦЕНТРА 
1070 - Директор центра 
Руководи и организује рад интерне ревизије и 
пописа; обезбеђује највиши професионални 
ниво обављања интерне ревизије и пописа; даје 
упутства за обављање ревизије система, 
ревизије успешности, финансијских ревизија и 
ревизија усаглашености са прописима; пружа 
савете руководству и запосленима; припрема и 
подноси на одобравање генералном директору 
нацрт стратешког и годишњег плана интерне 
ревизије и пописа; надгледа спровођење 
годишњег плана интерне ревизије и годишњег 
плана пописа; врши расподелу радних задатака 
интерним ревизорима и процесним 
контролорима; организује сталну обуку 
интерних ревизора; прати рад запослених у 
центру; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање центра којим 
руководи, а по налогу генералног директора. 
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1071 - Заменик директора центра 
Замењује директора центра у одсуству; 
организује, координира пословима интерне 
ревизије и пописа имовине, обавеза и 
потраживања; прати прописе и упутства из 
области интерне ревизије и пописа; израђује 
план вршења пописа имовине, обавеза и 
потраживања на нивоу Друштва; даје упутства, 
прати и контролише извршење пописа; 
организује извршавање послова утврђених 
општим актима Друштва; сарађује са другим 
организационим деловима Друштва; сачињава 
годишњи извештај о извршеном попису; 
сачињава годишњи извештај о расходовању 
материјалних средстава; оверава финансијску 
документацију којом се стварају обавезе и 
потраживања Друштва проистекле из 
делатности центра; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање центра, 
а по налогу директора центра. 
 
1072 - Виши стручни сарадник - 
администратор 
Прима, заводи и врши експедицију службене 
поште; попуњава образац путног налога за 
службено путовање запослених и води 
евиденцију истих; врши архивирање 
документације везане за послове центра; води 
евиденцију радног времена запослених у 
центру; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора центра 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ 
1073 - Виши интерни ревизор 
Обавља најсложеније послове ревизије; 
руководи ревизорским тимом; руководи 
ревизијом система, ревизијом успешности, 
ревизијом финансијских извештаја; пружа 
савете руководству ревизије и запосленима; 
активно учествује у изради повеље интерне 
ревизије; активно учествује у припреми 
стратешког и годишњег плана; сачињава 
периодичне и годишње извештаје за послове 
реализоване у извештајном периоду; врши 
дефинисање предмета ревизије; усмерава 
интерне ревизоре у идентификовању, обради и 
документовању ревизорских налаза и 
процедура; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
центра. 
 
1074 - Интерни ревизор 
Обавља послове ревизије и то: ревизију 
система, ревизију успешности пословања, 
финансијску ревизију и ревизију 

усаглашености; учествује у изради нацрта 
годишњег плана ревизије; сачињава 
периодичне и годишње извештаје за послове 
реализоване у извештајном периоду; спроводи 
ревизорске процедуре; врши дефинисање 
предмета ревизије, преглед и анализу доказа, 
документовање процеса и процедура субјекта 
ревизије; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора центра. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОПИС 
1075 - Начелник одељења за попис 
Руководи, организује, координира пословима 
пописа имовине, обавеза и потраживања; прати 
прописе и упутства из области пописа; израђује 
план вршења пописа имовине, обавеза и 
потраживања на нивоу Друштва; даје упутства; 
прати и контролише извршење пописа; 
координира и контролише рад главних 
организатора, организатора, контролора пописа 
и процесних контролора; контролише 
испуњавање плана рада; учествује у 
сачињавању годишњег извештаја о извршеном 
попису; сачињава годишњи извештај о 
расходовању материјалних средстава; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора центра. 
 
1076 - Главни организатор за попис 
Прати прописе и упутства из области пописа; 
учествује у вршењу послова пописа; врши 
израду годишњег елабората; контролише 
обједињену материјално – финансијску 
документацију класе 1 и класе 0; координира 
пописом имовине обавеза и потраживања на 
нивоу Друштва; прима и обједињује пописни 
материјал; координира и контролише рад 
организатора, контролора пописа и процесних 
контролора; организује попис нематеријалних 
улагања и пласмана по рачунима; израђује 
извештај о обавезама, потраживањима и 
инвестицијама у току; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора центра. 
 
1077 - Организатор за попис 
Прати прописе и упутства из области пописа; 
учествује у извршењу послова пописа; 
координира радом процесних контролора и 
планира извршење пописа; врши контролу 
пописа; сарађује са другим службама и 
надлежним органима у чвору; подноси 
извештаје и предаје пописни материал 
начелнику одељења; води евиденцију радног 
времена за запослене у чвору и исту предаје на 
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оверу надлежном лицу у управи центра; 
учествује у пословима расходовања 
материјалних средстава; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора центра. 
 
1078 - Виши стручни сарадник - контролор 
пописа 
Прати прописе и упутства из области пописа; 
учествује у извршењу послова пописа; 
координира радом процесних контролора и 
планира извршење пописа уколико у чвору 
нема главног организатора; врши контролу 
пописа; сарађује са другим службама и 
надлежним органима у чвору уколико у чвору 
нема главног организатора; подноси извештаје 
и предаје пописни материал главном 
организатору; води евиденцију радног времена 
за запослене у чвору и исту предаје на оверу 
надлежном лицу у управи службе, уколико у 
чвору нема главног организатора; учествује у 
пословима расходовања материјалних 
средстава; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
центра. 
 
1079 - Стручни сарадник - процесни 
контролор 
Прати прописе и упутстава из области пописа; 
организује послове пописа ради утврђивања 
стварног стања средстава; извршава послове 
пописа ради утврђивања стварног стања 
средстава; упоређује стање по попису са 
рачуноводственим стањем; утврђује евентуалне 
разлике и предлаже начин ликвидације истих; 
предлаже мере за побољшање ускладиштења, 
евидентирања и коришћења материјалних 
средстава; учествује у пословима расходовања 
материјалних средстава; за свој рад непосредно 
је одговоран контролору пописа или водећем 
организатору; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем, а по налогу 
директора центра. 
 
СЕКТОР ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
 
УПРАВА 
1110 - Директор сектора 
Руководи, организује, координира и врши 
надзор рада свих организационих делова 
сектора; стара се о спровођењу прописаних 
мера из закона и позаконских аката и 
нормативних аката Друштва; даје упутства, 
координира рад одељења за коришћење и 
одржавање друмских возила; сарађује са: 

међународним железничким организацијама у 
оквиру уиц, надлежним државним органима, 
привредним дрштвима и установама из области 
безбедности и здравља на раду, унутрашње 
безбедности и заштите, заштите животне 
средине, заштите од пожара, железничким 
службама и страним железничким управама; 
обавља и друге послове из области безбедности 
по налогу генералног директора. 
 
1111 - Заменик директора сектора 
Организује, руководи и координира радом 
сектора у одсуству директора сектора; 
организује и координира послове из области 
безбедности и здравља на раду, заштите 
животне средине, коришћење и одржавања 
друмских возила, одбране, ванредних 
ситуација, заштите од пожара и унутрашње 
безбедности у сектору; организује и учествује у 
изради нормативних аката и даје предлоге за 
њихове измене и допуне, учествује у изради 
анализа и извештаја; и анализи, студија, 
пројеката, извештаја и планова из пословних 
процеса у сектору; координира рад одељења и 
служби у сектору; прати измене и допуне 
закона и нормативних аката Друштва из 
пословних процеса у сектору; обавља и друге 
послове по налогу директора сектора. 
 
1112 - Помоћник директора сектора за 
правне послове 
Даје предлоге за израду општих и појединачних 
аката из области безбедности и здравља на 
раду, унутрашње безбедности и заштите, 
заштите животне средине, ванредне ситуације, 
заштиту од пожара и управљање ризицима, 
друмских возила и прати измене и примену, као 
и измене и допуне нормативних аката Друштва 
у наведеним областима; учествује у изради 
уговора; даје потребна упутства и стручну 
помоћ у вези са применом прописа из 
наведених области; сарађује са другим 
организационим деловима Друштва у примени 
прописа из наведених области; сарађује са 
надлежним министарствима и другим органима 
у остваривању права запослених из области 
радних односа, обавља и друге послове по 
налогу директора сектора. 
 
1113 - Помоћник директора сектора 
Организује и координира послове из пословних 
процеса у сектору; организује израду анализа, 
студија, пројеката, извештаја и планова из 
пословних процеса у сектору; координира рад 
одељења и служби у сектору; прати измене и 
допуне закона и нормативних аката Друштва из 
пословних процеса у сектору; организује и 
учествује у изради општих и појединачних 
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аката из пословних процеса у сектору; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1114 - Референт-секретар за обраду 
документације 
Врши пријем завођење, експедицију и 
архивирање службене коресподенције; 
попуњава обрасце за службена путовања, 
предаје исте на реализацију и води евиденцију 
по истима; води евиденцију радног времена 
запослених у управи сектора; обавља и друге 
послове по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРВЉЕ 
НА РАДУ 
1115 - Начелник одељења за безбедност и 
здравље на раду 
Организује поделу стручних послова 
безбедности и здравља на раду; припрема и 
израђује предлог правилника и нормативних 
аката из ове области, као и израду упутстава за 
безбедан и здрав рад; прати примене свих 
важећих прописа из области безбедности и 
здравља на раду; перманентно координира и 
сарађује са инспекцијсим органима, 
организационим облицима у Друштву и 
стручним установама; координира активности у 
организационим деловима и облицима Друштва 
на реализацији прописаних мера безбедности и 
здравља на раду; анализира и контролише рад 
запослених у одељењу .обавља и друге послове 
у оквиру степена и врсте стручне спреме коју 
поседује, по налогу директора сектора. 
 
1116 - Самостални стручни сарадник за 
послове осигурања 
Прати реализацију планова и програма као и 
примену правилника и упутстава у области 
осигурања; сарађује са другим организационим 
облицима Друштва у области колективног 
осигурања запослених, путника и објеката; 
организује вођење потребних евиденција из 
области осигурања; сарађује са осигуравајућим 
друштвима; обавља и друге послове у оквиру 
степена и врсте стручне спреме коју поседује, 
по налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1117 - Главни организатор за здравствену 
заштиту 
Води прописану документацију из области 
безбедности и здравља на раду; прима оверене 
извештаје и записнике који се односе на 
програм здраствене заштите из секција/ОЦ/ОЈ; 
статистички обрађује и месечно усаглашава 
обим извршених услуга по елементима 

програма здраствене заштите; припрема 
месечних извештаја и сарађује са службом 
медицине рада; евидентира инспекцијска 
решења и прати прописане рокове реализацију 
наложених мера; архивира стручну 
документацију; обавља и друге послове у 
оквиру степена и врсте стручне спреме коју 
поседује, по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1118 - Стручни сарадник за безбедност и 
здравље на раду 
Прати, примењује и контролише прописане 
мере из области безбедности и здравља на раду, 
учествује у припреми, изради општих аката из 
ове области; предлаже мере за безбедан и здрав 
рад за побољшање стања безбедности и 
здравља на раду; организује спровођења 
здравствене заштите и контролише 
спровођење; води и чува прописане евиденције 
из ове области, организује прерглед и проверу 
опреме за рад и испитивања услова ране 
околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, обавља и друге 
послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА ПРОЦЕНУ РИЗИКА И 
ОСПОСОБЉАВАЊЕ ЗА БЕЗБЕДАН И 
ЗДРАВ РАД 
1120 - Руководилац за процену ризика 
Прати измене и допуне нормативних аката који 
регулишу процену ризика, предлаже покретање 
прописаних процедура за израду акта о 
процени ризика као и његових измена и допуна, 
непосредно учествује у припреми и изради акта 
о процени ризика и његових измена и допуна, 
стално прати и контролише примену акта о 
процени ризика, предлаже мере за безбедан и 
здрав рад, организационо техничке и друге 
мере у циљу смањења и контроле ризика; 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
1121 - Инжењер за процену ризика 
Учествује у поступку делимичне измене и 
допуне акта о процени ризика; врши анализу и 
припрема извештај о примени акта о процени 
ризика; прати и анализира повреда на раду 
запослених у Друштву; израђује годишње и 
кварталне извештаје о повредама на раду и 
води прописану евиденцију; учествује у 
увиђајима код повређивања; предлаже 
превентивне мере безбедности и здравља на 
раду и прикупља релевантне податке у вези 
повреда; обавља и друге послове у оквиру 
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степена и врсте стручне спреме коју поседује, 
по налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1122 - Стручни сарадник за анализу повреда 
на раду 
Врши анализу и припрема извештај о примени 
акта о процени ризика; прати и анализира 
повреда на раду запослених у Друштву; 
израђује годишње и кварталне извештаје о 
повредама на раду и води прописану 
евиденцију; учествује у увиђајима код 
повређивања; предлаже превентивне мере 
безбедности и здравља на раду и прикупља 
релевантне податке у вези повреда; обавља и 
друге послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ 
1123 - Начелник одељења за заштиту 
животне средине 
Организује рад оделења које се бави заштитом 
животне средине на целој територији Друштва 
(управљање одпадом, отпадне воде, бука, 
загађење ваздуха итд.); ради на заштити и 
унапређењу животне средине у складу са 
плановима, програмима и прописима; обавља 
контролу послова извршених у оквиру 
одељења; израђује програмске и пројектне 
задатаке за израду планова везаних за све 
сегмете животне средине у складу са законским 
прописима; израђује извештај о раду одељења; 
израђује планове инвестиција за пројекте 
животне средине, сарађује са представницима 
надлежних органа Републике сербије и локалне 
заједнице везано за заштиту и унапређење 
животне средине; прати стручну литературу из 
области заштите животне средине и активно 
учествује у конференцијама, саветовањима и 
другим стручним скуповима; прати и 
примењује законе и прописе и општа акта из 
области рада одељења; обавља и друге послове 
у оквиру степена и врсте стручне спреме коју 
поседује, по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1124 - Контролор за заштиту животне 
средине 
Бави се проблематиком заштите животне 
средине и њеном применом на пословање 
Друштва, иницира и координира све односне 
задатке од целовитог значаја; координира 
пословима и активности на успостављању 
система заштите животне средине; предлаже 
мере за смањење негативних утицаја на 
поједине сегменте животне средине; учествује 

у изради извештаја о раду одељења; прати и 
примењује законе и прописе и опште акта из 
области рада одељења у коме је распоређен; 
обавештава непосредног руководиоца за свако 
извођење радова супротно упутствима, 
техничким и законским прописима, којима се 
угрожава животна средина; израђује месечне и 
годишње планове и извештаје из делокруга 
свог рада; обавља и друге послове у оквиру 
степена и врсте стручне спреме коју поседује, 
по налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1125 - Водећи организатор за заштиту 
животне средине 
Бави се проблематиком заштите животне 
средине и њеном применом на пословање 
Друштва, иницира и координира све односне 
задатке од целовитог значаја; учествује у 
изради изувештаја о раду одељења; прати и 
примењује законе и прописе и опште акта из 
области рада одељења у коме је распоређен; 
обавештава непосредног руководиоца за свако 
извођење радова супротно упутствима, 
техничким и законским прописима, којима се 
угрожава животна средина, израђује месечне и 
годишње планове и извештаје из делокруга 
свога рада; обавља и друге послове у оквиру 
степена и врсте стручне спреме коју поседује, 
по налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1127 - Руковалац за екстерне и интерне 
провере 
 Обавља послове увођења система квалитета по 
српском стандарду (српс) српс исо 9000, 14000 
и других који су у сагласности са делатношћу 
одељења. Ради на стварању пословника, уочава 
и уподобљава процесе, процедуре и 
припадајуће активности и формуларе; обавља и 
друге послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ И 
ОДРЖАВАЊЕ ДРУМСКИХ ВОЗИЛА 
1128 - Главни контролор за коришћење и 
одржавање друмских возила 
Организује и руководи радом одељења; 
координира закључивање уговора о одржавању 
друмских возила и прати реализацију истих; 
посредно или непосредно контролише квалитет 
извршених услуга и начин експлоатације 
друмских возила; прати законску регулативу у 
области експлоатације друмских возила и 
предлаже усаглашавање нормативних аката 
Друштва са истим; стара се о повереним му 
средствима; обавља и друге послове у оквиру 
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степена и врсте стручне спреме коју поседује, 
по налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1129 - Водећи организатор за аналитичко 
праћење трошкова, одржавање и коришћење 
друмских возила 
Координира рад при закључивању уговора о 
одржавању друмских возила и учествује у 
комисији за одабир најповољнијег понуђача; 
контролише и оверава захтеве за оправку 
друмских возила; контролише и доставља на 
плаћање рачуне сервиса након извршене 
оправке; организује и контролише рад у 
служби; креира економске анализе трошкова 
одржавања возила по закљученим уговорима, 
по организационим облицима Друштва; 
сигнализира возила која су нерентабилна за 
експлоатацију; прати и усмерава токове 
финансијске документације о одржавању 
друмских возила између даваоца услуга и 
Друштва; обавља и друге послове у оквиру 
степена и врсте стручне спреме коју поседује, 
по налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1131 - Возач 
Прегледа, припрема, одржава и управља 
путничким возилом на безбедан и сигуран 
начин; води путни налог и предвиђену 
евиденцију; стара се о исправности и 
одржавању возила; одговара за испрвност 
саобраћајних докумената; обавља и друге 
послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У СЕКЦИЈИ 
1132 - Водећи организатор за безбедност и 
здравље на раду и оспособљавање за 
безбедан и здрав рад 
Координира рад у служби и одговоран је за 
примену прописаних мера безбедности и 
здравља на раду; учествује у припреми, изради 
општих аката из ове области; предлаже мере за 
безбедан и здрав рад за побољшање стања 
безбедности и здравља на раду; прати, 
примењује и контролише прописане мере из 
области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменско коришћења средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службену 
одећу; израђује план обиласака радних места; 
перманентно обилази радна места; даје забране 
рада на радним местима у складу са законом и 
подзаконским актима; оспособљава запослене 
за безбедан и здрав рад; проверава и 
контролиште оспособљеност за безбедан и 

здрав рад; организује спровођење здравствене 
заштите и контролу спровођења; контролише и 
врши надзор прописане евиденције из ове 
области; спроводи поступак доделе средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службену 
одећу, учествује у увиђају повреда на раду; 
организује и контролише прерглед и проверу 
опреме за рад и испитивања услова ране 
околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама, 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
1133 - Главни организатор за безбедност и 
здравље на раду 
Прати и примењује прописе из области 
безбедности и здравља на раду, средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службену 
одећу; израђује план програма безбедности и 
здравља на раду; контролише средстава и 
опрему за личну заштиту на раду, забрањује 
рад у случају кршења прописа; организује, 
контролише и надзире спровођење програма 
здрваствене заштите; води и чува евиденцију 
повреда на раду и боловања запослених; 
спроводи поступак доделе средстава и опреме 
за личну заштиту на раду и службене одеће, 
води и чува одговарајућу евиденцију и 
евиденцију продужења рока употребе; сарађује 
са стручним службама у секцији за 
инфраструктуру и одељењем за безбедност и 
здравље на раду у Друштву; сарађује са 
министарством за рад и социјална питања-
инспекторатом за безбедност и здравље на 
раду; обавља и друге послове у оквиру степена 
и врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
1134 - Самостални стручни сарадник за 
безбедност и здравље на раду 
Прати, примењује и контролише прописане 
мере из области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменског коришћење средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службену 
одећу; израђује план обилазака радних места; 
перманентно обилази рана места; даје забрану 
рада на радним местима у складу са законом и 
подзаконским актима; оспособљава запослене 
за безбедан и здрав рад; проверава 
оспособљеност за безбедан и здрав рад; 
организује спровођење здравствене заштите и 
контролише спровођење; води и чува 
прописане евиденције из ове области; спроводи 
поступак доделе средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службене одеће, учествује у 
увиђају повреда на раду; организује прерглед и 
проверу опреме за рад и испитивања услова 
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ране околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама; 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
1135 - Водећи организатор за безбедност и 
здравље на раду 
Прати, примењује и контролише прописане 
мере из области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменско коришћење средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службену 
одећу; израђује план обилазака радних места; 
перманентно обилази рана места; даје забране 
рада на радним местима у складу са законом и 
подзаконским актима; оспособљава запосление 
за безбедан и здрав рад; проверава и 
контролише оспособљеност за безбедан и здрав 
рад; организује спровођење здравствене 
заштите и контролише спровођење; 
контролише прописане евиденције из ове 
области; спроводи поступак доделе средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службену 
одећу, учествује у увиђају повреда на раду; 
организује и контролише прерглед и проверу 
опреме за рад и испитивања услова ране 
околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама; 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
1136 - Референт за средства и опрему личне 
заштите на раду 
Води аналитичку евиденцију; проверава и 
оверава прописану документацију; саствља 
план набавки средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, службених одела и његових 
делова; спроводи поступак доделе истих; 
спроводи поступак утврђивања неизношеног 
дела истих, врши замену дотрајалих и 
оштећених средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службених одела; обавља и 
друге послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У БЕОГРАДУ СА 
ПОЖАРЕВЦЕМ 
1137 - Сарадник за средства и опрему личне 
заштите на раду 
Води аналитичку евиденцију; проверава и 
оверава прописану документацију; саствља 
план набавки средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, службених одела и његових 
делова; спроводи поступак доделе истих; 
спроводи поступак утврђивања неизношеног 

дела истих, врши замену дотрајалих и 
оштећених средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службених одела; обавља и 
друге послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У СЕКЦИЈИ 
1138 - Шеф службе за безбедност и здравље 
на раду 
Координира рад у служби и одговоран је за 
примену прописаних мера безбедности и 
здравља на раду; учествује у припреми, изради 
општих аката из ове области; предлаже мере за 
безбедан и здрав рад за побољшање стања 
безбедности и здравља на раду; прати, 
примењује и контролише прописане мере из 
области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменско коришћење средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службене 
одеће; израђује план обилазака радних места; 
перманентно обилази рана места; даје забрану 
рада на радним местима у складу са законом и 
подзаконским актима; оспособљава запослене 
за безбедан и здрав рад; провера 
оспособљеност за безбедан и здрав рад; 
организује спровођење здравствене заштите и 
контролише спровођење; води и чува 
прописане евиденције из ове области; спроводи 
поступак доделе средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службене одеће, учествовује 
у увиђају повреда на раду; организује прерглед 
и проверу опреме за рад и испитивања услова 
ране околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама; 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У НИШУ 
1141 - Стручни сарадник за преглед 
испитивање уређаја за заваривање и 
сертификацију заваривача 
Организује и заказује термин за сертификацију 
заваривача у Друштву; врши надзор на терену 
приликом сертификације заваривача; сарађује 
са овлашћеним стручним установама из 
области сертификације; организује и заказује 
термине за преглед и испитивање уређаја за 
заваривање и опреме за рад из акта о процени 
ризика; израђује записник, планове рада и 
кварталне извештаје о раду и прати рокове; 
води евиденцију о сертификацији, прегледу и 
испитивању; обавља и друге послове у оквиру 
степена и врсте стручне спреме коју поседује, 
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по налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У СЕКЦИЈИ 
1144 - Главни инжењер за безбедност и 
здравље на раду 
Прати, примењује и контролише прописане 
мере из области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменско коришћење средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службене 
одеће; израђује план обилазака радних места; 
перманентно обилази рана места; даје забране 
рада на радним местима у складу са законом и 
подзаконским актима; оспособљава запослене 
за безбедан и здрав рад; проверава 
оспособљеност за безбедан и здрав рад; 
организује спровођење здравствене заштите и 
контролише спровођење; води и чува 
прописане евиденције из ове области; спроводи 
поступак доделесредстава и опреме за личну 
запштиту на раду и службене одеће, учествује у 
увиђају повреда на раду; организује прерглед и 
проверу опреме за рад и испитивања услова 
ране околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама; 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У СУБОТИЦА 
1147 - Сарадник за средства и опрему личне 
заштите на раду и службену одећу 
Води аналитичку евиденцију; проверава и 
оверава прописану документацију; саствља 
план набавки средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, службених одела и његових 
делова; спроводи поступак доделе истих; 
спроводи поступак утврђивања неизношеног 
дела истих, врши замену дотрајалих и 
оштећених средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службених одела; обавља и 
друге послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У ПАНЧЕВУ СА ЗРЕЊАНИНОМ 
1148 - Водећи инжењер за безбедност и 
здравље на раду 
Прати, примењује и контролише прописане 
мере из области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменско коришћење средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службене 
одеће; израђује план обилазака радних места; 
перманентно обилази рана места; даје забране 
рада на радним местима у складу са законом и 

подзаконским актима; оспособљава запослене 
за безбедан и здрав рад; проверава и 
контролише оспособљеност за безбедан и здрав 
рад; организује и контролише спровођење 
здравствене заштите и контролише 
спровођење; контролише прописане евиденције 
из ове области; спроводи поступак доделе 
средстава и опреме за личну запштиту на раду 
и службене одеће, учествује у увиђају повреда 
на раду; организује и контролише прерглед и 
проверу опреме за рад и испитивања услова 
ране околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама; 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У СЕКЦИЈИ 
1149 - Контролор за безбедност и здравље на 
раду 
Прати, примењује и контролише прописане 
мере из области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменско коришћења средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службене 
одеће; израђује план обилазака радних места; 
перманентно обилази рана места; даје забране 
рада на радним местима у складу са законом и 
подзаконским актима; оспособљава запослене 
за безбедан и здрав рад; проверава 
оспособљеност за безбедан и здрав рад; 
организује спровођење здравствене заштите и 
контролише спровођење; води и чува 
прописане евиденције из ове области; спроводи 
поступак доделе средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службене одеће, учествује у 
увиђају повреда на раду; организује прерглед и 
проверу опреме за рад и испитивања услова 
ране околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама; 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У ПАНЧЕВУ СА ЗРЕЊАНИНОМ 
1150 - Референт за безбедност и здравље на 
раду 
Прати, примењује и контролише прописане 
мера из области безбедности и здравља на раду, 
контролише наменско коришћење средстава и 
опреме за личну заштиту на раду и службене 
одеће; израђује план обилазака радних места; 
перманентно обилази рана места; даје забране 
рада на радним местима у складу са законом и 
подзаконским актима; оспособљава запослене 
за безбедан и здрав рад; проверава 
оспособљеност за безбедан и здрав рад; 
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организује спровођење здравствене заштите и 
контролише спровођење; води и чува 
прописане евиденције из ове области; спроводи 
поступак доделе средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службене одеће, учествује у 
увиђају повреда на раду; организује прерглед и 
проверу опреме за рад и испитивања услова 
ране околине; управља ризицима; сарађује са 
инспекцијским службама, стручним службама, 
обавља и друге послове у оквиру степена и 
врсте стручне спреме коју поседује, по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ 
НА РАДУ У ЛАПОВУ 
1158 - Сарадник за средства и опрему личне 
заштите на раду и службену одећу 
Води аналитичку евиденцију; проверава и 
оверава прописану документацију; саствља 
план набавки средстава и опреме за личну 
заштиту на раду, службених одела и његових 
делова; спроводи поступак доделе истих; 
спроводи поступак утврђивања неизношеног 
дела истих, врши замену дотрајалих и 
оштећених средстава и опреме за личну 
заштиту на раду и службених одела; обавља и 
друге послове у оквиру степена и врсте стручне 
спреме коју поседује, по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ, 
ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА И УПРАВЉАЊЕ 
РИЗИЦИМА 
1160 - Начелник одељења за ванредне 
ситуације, заштиту од пожара и управљање 
ризицима 
Руководи радом одељења; организује и 
координира рад запослних у одељењу са 
службама у сектору; организује израду 
планова/правила за заштиту од пожара, планова 
евакуације и планова заштите и спасавања у 
складу са прописима из дате области; израђује 
предлог општих и појединачних аката Друштва 
из свог ресора и усклађује са надлежним 
државним органима; организује и прати 
спровођење наложених мера надлежних 
државних органа из области заштите од пожара 
и ванредних ситуација; сачињава извештаје и 
предлаже мере за унапређење стања из свог 
ресора у Друштву; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1161 - Главни организатор за заштиту од 
пожара 
Учествује у припреми, изради и усаглашавању 
планова/правила заштите од пожара и планова 

евакуације у складу са прописима из дате 
области; организује и контролише превентивну 
заштиту од пожара у Друштву; контролише рад 
запослених на пословима заштите од пожара у 
службама сектора; сарађује са надлежним 
државним органима из области заштите од 
пожара; прати и сачињава извештај о 
спровођењу наложених мера надлежних 
државних органа из области заштите од пожара 
и предлаже мере за отклањање неправилности; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1162 - Главни организатор за ванредне 
ситуације 
Учествује у припреми, изради и усаглашавању 
процене и докумената плана заштите и 
спасавања у Друштву у складу са захтевима 
(задацима и мерама) локалне самоуправе на 
чијој територији се налазе организациони 
делови Друштва; контролише рад запослених 
на пословима ванредних ситуација у службама 
сектора; сарађује са надлежним државним 
органима из области вс и ур; сачињава извештај 
о степену разраде докумената плана заштите и 
спасавања и предлаже мере за отклањање 
неправилности; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1163 - Референт за заштиту од пожара 
Обавља мање сложене послове из области 
заштите од пожара у Друштву на основу 
прописа из дате области, нормативних аката 
Друштва и усмерења непосредног руководиоца; 
стара се о материјално-техничким средствима 
из области заштите од пожара на нивоу управе 
сектора; сарађује са запосленима у службама 
сектора; израђује извештаје и предлаже 
непосредном руководиоцу мере за ефикасан 
рад у наведеној области; обавља идруге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ 
1164 - Начелник одељења за безбедност 
Организује и руководи радом оделења; 
координира рад запослених у оделењу за 
безбедност са службама у чворовима; прати 
стање безбедности и заштите у Друштву; 
организује израде разних врста анализа, 
процена, извештаја, планова и сл. Из области 
безбедности; предлаже израду аката из области 
безбедности; прописује процедуре; предлаже 
мере за унапређење система безбедности; 
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обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора 
 
1165 - Главни организатор за безбедност 
Организује прикупљање и обраду статистичких 
података о противправним радањама; врши 
анализу пријављених радњи, сагледава стање и 
предлаже мере за унапређење система заштите; 
организује послове контроле даваоца услуге 
обезбеђења и прописује процедуре везане за 
контролу; контролише рад непосредних 
извршиоца обезбеђења; учествује у изради 
докумената плана безбедности Друштва; 
сачињава анализе и извештаје; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1166 - Главни организатор за планске 
послове 
Дефинише потребе за обезбеђењем и услове за 
запослене у складу са захтевима Друштва; 
организује израду планова обезбеђења и 
дефинише садржаје; организује израду 
потребних процедура за службу обезбеђења; 
прописује мере и поступке у систему заштите, 
предлаже мере за унапређење система заштите, 
учествује у изради докумената плана 
безбедности Друштва; прати стање заштите и 
израђује извештаје; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1167 - Виши референт за безбедност 
Издаје одобрења за извођење радова и снимање 
објеката на територији Друштва; спроводи 
прописани поступак контактирања са страним 
лицима; спроводи мере за приступ објектима 
железничке инфраструктуре; сачињава месечне 
евиденције и извештаје; предлаже мере за 
унапређење поступака контроле приступа; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1168 - Начелник одељења за одбрану 
Руководи радом одељења; обавља послове 
руковаоца плана у његовом одсуству; 
организује и координира рад запослних у 
одељењу за одбрану са службама у сектору; 
организује израду процена, упутства и планова 
из области одбране у складу са прописима из 
дате области; израђује предлог општих и 
појединачних аката Друштва из области 
одбране; организује израду посебних процедура 
и мера из области одбране по налогу 

надлежних државних органа и органа Друштва; 
организује израду извештаја са мерама за 
унапређење стања из области одбране у 
Друштву; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1169 - Главни организатор за одбрану 
Учествује у изради и ажурирњу процене и 
документа плана одбране Друштва на основу 
закона и нормативних аката Друштва; учествује 
у изради извода из плана одбранеза службе у 
Друштву; контролише рад запослених на 
пословима одбране у службама сектора; 
спроводи мере заштите докумената плана 
одбране са одређеним степеном тајности; 
сачињава извештај о степену 
разрадедокумената плана одбране и предлаже 
мере за отклањање неправилности; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1170 - Руковаоц плана одбране-виши 
референт 
Учествује у припреми, изради и усаглашавању 
докумената плана одбране и докумената плана 
заштите и спасавања у Друштву и координира 
ажурирање податакау наведеним плановима; 
сарађује са надлежним државним органима из 
области одбране; рукује и чува документа 
планова у складу са позитивним законским 
прописима; сарађује са стручним службама у 
Друштву на припреми, изради, усклађивању и 
ажурирању докумената планова у 
организационим деловима Друштва – 
чворовима; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
1171 - Референт за обраду података из 
области одбране 
Обавља мање сложене послове из области 
одбране у Друштву на основу прописа из дате 
области, нормативних аката Друштва и 
усмерења непосредног руководиоца; стара се о 
материјално-техничким средствима из области 
одбране на нивоу управе сектора; сарађује са 
запосленима у службама сектора; израђује 
извештаје и предлаже непосредном 
руководиоцу мере за ефикасан рад у наведеној 
области; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
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СЛУЖБА ЗА ОПЕРАТИВНУ БЕЗБЕДНОСТ 
1176 - Шеф службе за оперативну безбедност 
Организује рад и израђује месечни план рада 
службе за оперативну безбедност; контролише 
и прати рад запослених у служби при 
реализацији постављених задатака; стара се о 
спровођењу пословника о унутрашњем раду у 
пословној згради и појединачних аката везаних 
за безбедност пословне зграде; прати стање 
безбедности и заштите од пожара у пословној 
згради; израђује извештаје и предлаже мере за 
ефикасан рад; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1177 - Контролор за ватрогасну и физичку 
безбедност 
Врши надзор и контролу ватрогасне и физичке 
безбедности у пословној згради Друштва; стара 
о ватрогасној безбедности пожарно осетљивих 
места, инсталација и уређаја у пословној 
згради; присуствује извођењу радова 
заваривања, лемљења и слично, који се 
обављају у пословној згради; интервенише у 
случају дојаве пожара у пословној згради; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1178 - Контролор за физичку безбедност 
Најављује и евидентира посете трећих лица 
која долазе у пословну зграду Друштва; 
контролише безбедност објекта имовине и лица 
у пословној згради; контролише улазак и 
излазак запослених и странака у и из пословне 
зграде; контролише улазак и излазак службених 
возила у и из дворишта пословне зграде; 
контролише уношење и изношење ствари, 
материјала и инвентара и из пословне зграде; 
интервенише у случају ремећења унутрашњег 
реда у пословној згради; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УНУТРАШЊУ 
БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТУ У БЕОГРАДУ 
1179 - Шеф одељења и руковалац плана 
одбране 
Руководи радом, организује и контролише рад 
запослених у одељењу; спроводи прописане 
обавезе из области одбране, ванредних 
ситуација, заштите од пожара и безбедности; 
сарађује са надлежним државним органима из 
области одбране, ванредних ситуација, заштите 
од пожара и безбедности; контролу извршења 
уговорних обавеза правних лица ангажованих 

на заштити железничке имовине; организује 
израду планских докумената из области 
одбране, ванредних ситуација, заштите од 
пожара и безбедности у чвору; рукује и чува 
документа планова у складу са позитивним 
законским прописима; организује праћење и 
евидентирање стања безбедности и сачињава 
извештаје са мерама за ефикасан рад; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА УНУТРАШЊУ БЕЗБЕДНОСТ 
И ЗАШТИТУ 
1180 - Шеф службе и руковалац плана 
одбране 
Руководи радом и организује и контролише рад 
запослених у служби; спроводи прописане 
обавезе из области одбране, ванредних 
ситуација, заштите од пожара и безбедности; 
сарађује са надлежним државним органима из 
области одбране, ванредних ситуација, заштите 
од пожара и безбедности; организује контролу 
извршења уговорних обавеза правних лица 
ангажованих на заштити железничке имовине; 
организује израду планских докумената из 
области одбране, ванредних ситуациај, заштите 
од пожара и безбедности у чвору; рукује и чува 
документа планова у складу са позитивним 
законским прописима; организује праћење и 
евидентирање стања безбедности и сачињава 
извештаје са мерама за ефикасан рад; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1181 - Организатор за обавезе одбране, 
ванредне ситуације и безбедност 
Израђује планска документа из области 
одбране, ванредних ситуација и безбедности у 
чвору; прати степен разраде докумената из 
области одбране и ванредних ситуација и стање 
безбедности у чвору и обрађује податке и 
израђује извештаје у вези са тим; сарађује са 
надлежним државним органима и стручним 
службама у чвору; контролише извршење 
уговорних обавеза од стране правног лица 
ангажованог на заштити железничке имовине; 
сачињава извештаје и предлаже мере за 
ефикасан рад; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1182 - Организатор за обавезе одбране, 
ванредне ситуације и заштите од пожара 
Израђује планска документа из области 
одбране, ванредних ситуација и заштите од 
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пожара у чвору; прати степен разраде 
докумената из области одбране, ванредних 
ситуација и заштите од пожара у чвору и 
израђује извештаје у вези са тим; сарађује са 
надлежним државним органима и стручним 
службама у чвору; контролише извршење 
уговорних обавеза од стране правног лица 
ангажованог на ватрогасној заштити 
железничке имовине; сачињава извештаје и 
предлаже мере за ефикасан рад; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1183 - Виши референт за заштиту од пожара, 
безбедност и контролу 
Израђује планска документа из области 
заштите од пожара и безбедности у чвору; 
прати извршење наложених мера из области 
заштите од пожара и стање безбедности у чвору 
и сачињава извештаје у вези са тим; сарађује са 
надлежним државним органима и стручним 
службама у чвору; прати и контролише 
извршавање уговорних обавеза од стране 
правног лица ангажованог на заштити 
железничке имовине; сачињава извештаје и 
предлаже мере за ефикасан рад; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1184 - Виши референт за обавезе одбране, 
безбедност и контролу 
Израђује планска документа из области 
одбране и безбедности у чвору; прати степен 
разраде докумената плана одбране и стање 
безбедности у чвору и израђује извештаје у 
вези са тим; сарађује са надлежним државним 
органима и стручним службама у чвору;  
 Контролише извршавање уговорних обавеза од 
стране правног лица ангажованог на заштити 
железничке имовине; сачињава извештаје и 
предлаже мере за ефикасан рад обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1185 - Виши референт за ванредне ситуације 
Израђује документа плана заштите и спасавања 
и документа плана заштите од удеса у чвору у 
складу са захтевима јединица локалних 
самоуправа и територијално надлежних 
одељења за ванредне ситуације; стара се о 
спровођењу мера заштите и спасавања 
утврђених прописима из дате области и 
нормативним актима Друштва; прати прописе 
из области ванредних ситуација и предузима 
потребне мере у циљу усаглашавања 

постојећих планова; израђује извештаје и 
предлаже мере за ефикасан рад; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1187 - Виши референт за заштиту од пожара 
Учествује у изради планова/правила заштите од 
пожара и планова евакуације у складу са 
прописима из дате области; рукује и чува 
планове/правила заштите од пожара и планове 
евакуације у складу са прописима из дате 
области; стара се о превентивној заштити од 
пожара у пословној згарди; сарађује са 
стручним службама у Друштву на, изради, 
усклађивању и ажурирању докумената из 
области заштите од пожара; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисањеорганизационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1188 - Референт за ВС и безбедност 
Учествује у изради документа плана заштите и 
спасавања и документа плана заштите од удеса 
у чвору у складу са захтевима јединица 
локалних самоуправа и територијално 
надлежних одељења за ванредне ситуације; 
стара се о спровођењу мера заштите и 
спасавања утврђених прописима из дате 
области и нормативним актима Друштва; 
контролише извршавање уговорних обавеза од 
стране правног лица ангажованог на заштити 
железничке имовине; сачињава извештаје и 
предлаже мере за ефикасан рад; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1189 - Референт за обавезе одбране, 
безбедност и контролу 
Учествује у изради документа из области 
одбране и безбедности у чвору; прати степен 
разраде докумената плана одбране и стање 
безбедности у чвору и израђује извештаје у 
вези са тим; сарађује са надлежним државним 
органима и стручним службама у чвору; 
контролише извршавање уговорних обавезаод 
стране правног лица ангажованог на заштити 
железничке имовине; сачињава извештаје и 
предлаже мере за ефикасан рад; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1190 - Референт за заштиту од пожара, ВС, 
безбедност и контролу 
Учествује у изради планова/правила заштите од 
пожара и планова евакуације, планова заштите 
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и спасавања, одбране и безбедности у складу са 
прописима из дате области; прати степен 
разраде докумената из области заштите од 
пожара, ванредних ситуација, одбране и 
безбедности и израђује извештаје у вези са тим; 
сарађује са надлежним државним органима и 
стручним службама у чвору; контролише 
извршавање уговорних обавеза од стране 
правног лица ангажованог на заштити 
железничке имовине; сачињава извештаје и 
предлаже мере за ефикасан рад; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1191 - Административни радник 
Врши пријем завођење, експедицију и 
архивирање службене коресподенције; 
попуњава обрасце за службена путовања, 
предаје исте на реализацију и води евиденцију 
по истима; води евиденцију радног времена 
запослених у чвору; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1192 - Диспечер за безбедност (жел.ст. Вуков 
споменик) 
Контролише рад система противпожарне 
заштите у станици; контролише систем 
телевизије затвореног круга у станици и прати 
токове путника и њихово кретање; сарађује са 
запосленим осталих делатности по питању 
противпожарне заштите и безбедности у 
станици; прати рад свих ескалатора у станици и 
о уоченим неправилностима обавештава 
дежурне; прима и отпрема телеграме; по 
потреби позива припаднике полиције, 
ватрогасну бригади хитну помоћ; одлучују о 
ванредном затварању станице;  
Обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1193 - Диспечер за безбедност (жел.ст. 
Београд центар) 
Контролише рад система противпожарне 
заштите у станици; контролише систем 
телевизије затвореног круга у станици и прати 
токове путника и њихово кретање укључујићи 
и стајалиште карађорђев парк; по потреби 
позива припаднике полиције, ватрогасну 
бригаду и хитну помоћ; сарађује са запосленим 
осталих делатности по питању противпожарне 
заштите и безбедности у станици; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 

СЕКТОР ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ И ТЕХНИЧКИ НАДЗОР 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
 
1250 - Директор сектора 
Предлаже и обезбеђује остваривање пословне 
политике Друштва из свог делокруга рада; 
дефинише и израђује стратегију развоја 
информационих технологија и информационих 
система и стандардизацију примене истих у 
складу са пословном политиком Друштва; 
утврђује програм рада сектора и организује 
његову реализацију; врши надзор и контролу 
трошења планираних средстава према програму 
пословања Друштва; обезбеђује сарадњу и 
координира са другим организационим 
деловима Друштва у циљу остварења основне 
улоге сектора у пружању информатичке 
подршке Друштву; одржава пословну сарадњу 
са институцијама у области информационих 
технологија; предлаже инвестиционе програме 
из области информатике и одговара за њихово 
спровођење; руководи, организује и 
координира рад организационих делова 
сектора; организује управљање материјалним 
ресурсима сектора, а нарочито информатичком 
и комуникационом опремом као и софтверским 
пакетима и апликацијама у власништву 
Друштва; врши надзор и контролу извршења 
послова и задатака у сектору и предузима 
одговарајуће мере у складу са законом о раду и 
колективним уговором, у циљу постизања 
ефикаснијег рада сектора и обезбеђења 
непрекидне информатичке подршке Друштву; 
именује комисије и радне групе за послове из 
свог делокруга рада; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
којим руководи, а по налогу генералног 
директора. 
 
1251 - Заменик директора сектора 
Замењује директора сектора у његовом 
одсуству; учествује у утврђивању и спроводи 
реализацију програма рада сектора; врши 
надзор и контролу трошења планираних 
средстава према програму пословања Друштва; 
обезбеђује сарадњу и координира са другим 
организационим деловима Друштва у циљу 
остварења основне улоге сектора у пружању 
информатичке подршке Друштву; руководи, 
организује и координира рад организационих 
делова сектора по налогу директора; врши 
надзор и контролу извршења послова и 
задатака у сектору по налогу директора; 
организује управљање материјалним ресурсима 
сектора, а нарочито информатичком и 
комуникационом опремом као и софтверским 
пакетима и апликацијама у власништву 
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Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1252 - Помоћник директора за одржавање, 
развој и пројектовање рачунарских мрежа 
Организује послове у пројектима 
оријентисаним ка рачунарској мрежи и 
серверским системима; врши надзор и 
контролу извршења задатака у одређеним 
пројектима; пројектује и контролише развој 
целокупне рачунарске мреже и даје услове и 
сагласност за изнајмљивање ресурса 
рачунарских и серверских система; конципира 
стандарде, методе рада и обуке кадрова; 
сарађује и координира са другим 
организационим деловима у Друштву и 
корисницима услуга; прати и примењује 
важећу законску регулативу; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1253 - Помоћник директора за развој и 
експлоатацију информационих система 
У оквиру својих надлежности прати 
одговарајућу проблематику и прописе, и о томе 
обавештава директора сектора; организује 
послове у пројектима везаним за пословне 
информационе системе; врши надзор и 
контролу извршења задатака у одређеним 
пројектима; конципира стандарде, методе рада 
и обуке кадрова; сарађује и координира са 
другим организационим деловима у Друштву и 
корисницима услуга; прати и примењује 
важећу законску регулативу; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1254 - Помоћник директора сектора за 
технички надзор инфраструктуре 
Организује технички надзор радова и стања 
железничке инфраструктуре на мрежи пруга; 
организује стручни надзор изведених радова на 
одржавању, а по потреби и радова на обнови, 
реконструкцији и изградњи железничке 
инфраструктруе; организује техничку 
дијагностику инфраструктуре и извршења реда 
вожње по пругама; организује анализу стања 
железничке инфраструктуре, мерење стања и 
извештавање; организује имплементацију и 
иновирање система за управљање безбедношћу 
у железничком саобраћају (СМС) на мрежи 
железничких пруга. 
 
 

1255 - Начелник одељења за одржавање, 
развој и пројектовање рачунарских мрежа 
Планира, организује и унапређује рад на већем 
броју пројеката у области рачунарских мрежа; 
прати, изучава и примењује најновије концепте 
у области рачунарских мрежа; врши 
пројектовање система и планирање развоја и 
одржавања система; задужен је за вођење 
пројекта и одговара за рок, квалитет и 
трошкове његове израде; прати и примењује 
важећу законску регулативу; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1256 - Начелник одељења за развој и 
одржавање серверских система и сервиса 
Планира, организује и унапређује рад на већем 
броју пројеката у области серверских система и 
сервиса; прати, изучава и примењује најновије 
концепте у области софтверских и хардверских 
серверских технологија; планирање развоја и 
одржавања система; прати и примењује важећу 
законску регулативу; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1257 - Начелник одељења за развој и 
експлоатацију ИС у области економских и 
кадровских послова 
Планира, организује и унапређује рад у домену 
апликативног развоја и апликативне подршке 
крајњим корисницима у области економских и 
кадровских послова; прати и изучава и 
примењује најновије концепте у области 
софтверских пакета и апликација за развој 
клијентских решења; прати и примењује 
важећу законску регулативу; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1258 - Начелник одељења за апликативни 
развој и управљање пројектима 
Планира, организује и унапређује рад на свим 
пројектима у области апликативног развоја и 
апликативне подршке крајњим корисницима; 
прати реализацију свих развојних 
апликативних пројеката у сектору; дефинише и 
алоцира потребне ресурсе развојним 
апликативним пројектима у току, према фази 
реализације пројекта; прати, изучава и 
примењује најновије концепте у области 
софтверских пакета и апликација за развој 
клијентских решења; прати и примењује 
важећу законску регулативу; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
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функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1259 - Начелник одељења за развој и 
експлоатацију ис у области саобраћајних 
послова 
Планира, организује и унапређује рад у домену 
апликативног развоја и апликативне подршке 
крајњим корисницима у области саобраћајних 
послова; прати, изучава и примењује најновије 
концепте у области софтверских пакета и 
апликација за развој клијентских решења; 
прати и примењује важећу законску 
регулативу; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
1260 - Контролор за одржавање рачунарских 
мрежа 
Врши контролу одржавања рачунарске мреже 
Друштва; води пројекат и одговоран је за стање 
система, број интервенција, брзину и квалитет 
отклањања проблема; бави се спољном и 
унутрашњом организацијом на пројекту; 
одговоран је за брзо реаговање и сарадњу са 
другим чиниоцима система, уз одобрење 
надређених, у случају евентуалних падова 
система на нивоу целокупне мреже; прати 
техничко-технолошки развој информационих 
технологија у области којом се бави; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1261 - Контролор за развој и одржавање IBM 
централног рачунарског система 
Врши контролу одржавања опреме неопходне 
за функционисање сале система; контролише 
функционисање хардвера и софтвера IBM 
централног рачунарског система; води пројекат 
и одговоран је за стање система, број 
интервенција, брзину и квалитет отклањања 
проблема; пружа подршку корисницима 
система и решава проблеме у функционисању 
система; бави се спољном и унутрашњом 
организацијом на пројекту; одговара за брзо 
реаговање и сарадњу са другим чиниоцима 
система, уз одобрење надређених, у случају 
евентуалних падова система; контролише 
турнусе оператера и формира смене; прати 
техничко-технолошки развој информационих 
технологија у области којом се бави; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
 

1262 - Контролор 
Врши контролу развоја и експлоатације 
информационих система; организује и 
унапређује рад у области информационих 
система за коју је надлежан; прати, изучава и 
примењује најновије концепте у области 
информационих система; прати и примењује 
важећу законску регулативу; прати техничко-
технолошки развој информационих технологија 
у области којом се бави; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1263 - Руководилац пројекта за развој и 
одржавање серверских система и сервиса 
Води пројекат и одговоран је за стање система, 
број интервенција, брзину и квалитет 
отклањања проблема; бави се спољном и 
унутрашњом организацијом на пројекту; 
одговоран је за брзо реаговање и сарадњу са 
другим чиниоцима система, уз одобрење 
надређених, у случају евентуалних падова 
серверских система и сервиса; прати техничко-
технолошки развој информационих технологија 
у области којом се бави; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1264 - Руководилац пројекта 
Води пројекат који му је додељен и одговоран 
је за рок, квалитет и трошкове његове израде; 
бави се спољном и унутрашњом организацијом 
на пројекту; задужен је за идентификацију 
циљева пројекта и конципирање његове 
реализације; задужен је за декомпозицију 
задатака у фазама анализе и дизајна пројекта; 
задужен је за конципирање увођења система и 
организационих решења за фазу експлоатације; 
прати техничко-технолошки развој 
информационих технологија у области којом се 
бави; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1265 - Главни систем администратор 
Врши администрирање оперативних система, 
сервера и сервиса; врши одржавање 
инсталираних софтвера и њихових сервиса, 
анализу софтвера, праћење и подешавање 
перформанси система; обезбеђује услове за 
опоравак система и података у случају 
неочекиваног прекида рада система (backup и 
recovery процедуре); планира и уводи мере 
заштите мреже; врши дијагностицирање и 
отклањање проблема у мрежи; пружа подршку 
корисницима; прати техничко-технолошки 
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развој информационих технологија у области 
којом се бави; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1266 - Главни пројектант 
Води део пројекта у смислу одоворности за 
квалитет и извршење плана рада; врши детаљну 
разраду дела пројекта у фазама анализе и 
дизајна; врши анализу, дизајн и тестирање 
метода контролних управљачких делова 
подсистема; израђује стандарде, дефинише 
методе рада и изводи обуку кадрова; учествује 
у увођењу система и изради организационих 
решења за фазу експлоатације; прати техничко-
технолошки развој информационих технологија 
у области којом се бави; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1267 - Главни програмер 
Проучава пројектне захтеве и поставља задатке 
програмерима; даје стручна упутства за 
решавање програмских проблема; врши надзор 
обраде програмских захтева и реализовања 
програмских решења; сарађује са носиоцима 
пројекта ради консултовања о проблемима 
програмских решења и учествује у њиховом 
решавању; прати техничко-технолошки развој 
информационих технологија у области којом се 
бави; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1269 - Водећи пројектант 
Води део пројекта у смислу одговорности за 
квалитет извршења рада; детаљно упознаје 
области технике или технологије електронске 
обраде релевантне за конкретну радну област; 
дефинише процедуре и израђује упутства за 
експлоатацију система; прати техничко-
технолошки развој информационих технологија 
у области којом се бави; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1270 - Самостални систем администратор 
Врши администрирање оперативних система; 
врши одржавање инсталираних софтвера и 
њихових сервиса, анализу софтвера, праћење 
перформанси и предлагање решења за 
побољшање перформанси; обезбеђује услове за 
опоравак система и података у случају 
неочекиваног прекида рада система (backup и 
recovery процедуре); реализује планиране мере 

заштите мреже; врши дијагностицирање и 
отклањање проблема у мрежи; пружа подршку 
корисницима; прати техничко-технолошки 
развој информационих технологија у области 
којом се бави; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1271 - Самостални администратор 
Врши администрирање оперативних система; 
врши одржавање инсталираних софтвера и 
њихових сервиса, анализу софтвера, праћење 
перформанси и предлагање решења за 
побољшање перформанси; обезбеђује услове за 
опоравак система и података у случају 
неочекиваног прекида рада система (backup и 
recovery процедуре); реализује планиране мере 
заштите мреже; врши дијагностицирање и 
отклањање проблема у мрежи; пружа подршку 
корисницима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1272 - Самостални организатор 
Организује и прати реализацију идејног и 
главног пројекта из области информационих 
технологија којом се бави; организује, врши 
контролу и надзор спровођења редовне обраде; 
организује извођење обраде на централном 
рачунарском систему; сарађује са корисницима 
услуга у циљу отклањања проблема насталих 
током редовне експлоатације информационих 
система; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1273 - Виши стручни сарадник за 
административне послове 
Организује и обавља административне послове 
у сектору; израђује, прима и отпрема дописе, 
службену и електронску пошту; заводи податке 
о кретању предмета; предаје материјал на 
умножавање; врши дистрибуцију материјала; 
води евиденцију налога за службена путовања; 
води евиденцију о примљеним рачунима и 
рачунима послатим на плаћање; обавља 
административне послове у вези са пријемом 
опреме, резервних делова и потрошног 
материјала; врши пријем захтева корисника за 
интервенцијом и припрема одлазак на 
интервенцију; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
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1274 - Контролор - администратор 
Прати и контролише постављене циљеве 
релевантне за конкретну радну област из 
области мрежа и серверских система; прати 
дефинисане процедуре и израђује извештаје на 
основу дефинисаних процедура; прати рад 
рачунарске мреже; врши анализу прекида у 
раду мреже и предузима мере у циљу 
отклањања истих; сарађује са корисницима 
услуга у циљу отклањања проблема; врши 
повезивање нових корисника, инсталацију 
основног софтвера и тестирање исправности 
рада у мрежи; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1275 - Контролор - IBM администратор 
Обезбеђује одржавање опреме неопходне за 
функционисање сале система; контролише 
функционисање хардвера и софтвера IBM 
централног рачунарског система; прати стање 
система, број интервенција; пружа подршку 
корисницима система и решава проблеме у 
функционисању система; одговоран је за брзо 
реаговање и сарадњу са другим чиниоцима 
система, уз одобрење надређених, у случају 
евентуалних падова система; прати турнусе 
оператера; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
1276 - Контролор у информационим 
системима 
Контролише део пројекта информационих 
система са циљем остваривања оптималних 
захтева како пројектантских тако и задовољења 
техничко-технолошких могућности 
рачунарског система; прати и контролише 
постављене циљеве релевантне за конкретну 
радну област из области информационих 
система; дефинише процедуре, израђује 
упутства и контролише спровођење истих; 
сарађује са корисницима услуга у циљу 
отклањања проблема; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1277 - Водећи организатор 
Прати функционисање сале система и предлаже 
дефинисање потребних процедура надређеном 
контролору; врши контролу штампања у сали 
система; контактира са организаторима обраде 
и корисницима система; врши пријем сметњи, 
пружа подршку корисницима и обавештава 
одговорна лица, поштујући дефинисане 

процедуре; прати рад и даје потребне команде 
за несметани рад централног рачунарског 
система; прати стање опреме у сали система, 
система за хлађење, система за беспрекидно 
напајање и противпожарног система и 
обавештава надређене у случају проблема у 
раду; прати стање потрошног материјала у сали 
система и врши складиштење испорученог 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
1278 - Оператер на IBM централном 
рачунарском систему 
Врши контролу штампања у сали система; 
контактира са организаторима обраде и 
корисницима система; врши пријем сметњи, 
пружа подршку корисницима и обавештава 
одговорна лица, поштујући дефинисане 
процедуре; прати рад и даје потребне команде 
за несметани рад централног рачунарског 
система; прати стање опреме у сали система, 
система за хлађење, система за беспрекидно 
напајање и противпожарног система и 
обавештава надређене у случају проблема у 
раду; прати стање потрошног материјала у сали 
система и врши складиштење испорученог 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
1279 - Контролор за маркетинг и промоцију 
Организује и учествује у пропагандним и 
маркетиншким активностима, рекламним 
промоцијама, презентацијама; ради на 
припреми пропагандних и промотивних 
материјала; иницира нове промотивне 
активности; успоставља сарадњу са 
потенцијалним комитентима у области музејско 
– туристичке делатности; успоставља сарадњу 
са школама и другим образовним установама; 
даје податке за сајт Друштва; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1280 - Организатор за промотивне 
активности 
Са непосредним руководиоцем организује и 
учествује у пропагандним и маркетиншким 
активностима, рекламним промоцијама, 
презентацијама; ради на припреми 
пропагандних и промотивних материјала; 
иницира нове промотивне активности; 
успоставља сарадњу са потенцијалним 
комитентима у области музејско – туристичке 
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делатности; успоставља сарадњу са школама и 
другим образовним установама; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ НАДЗОР 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
1281 - Начелник одељења за стручни надзор 
радова и техничку дијагностику 
инфраструктуре по пругама и секцијама 
инфраструктуре 
Организује спровођење техничког надзора над 
изведеним радовима на редовном одржавању 
грађевинске, електротехничке и архитектонске 
инфраструктуре по поругама и секцијама; 
организује спровођење техничког надзора по 
потреби и радова на обнови, реконструкцији и 
изградњи железничке инфраструктуре по 
пругама и секцијама; организује спровођење 
техничке дијагностике праћењем промена 
стања, техничке поузданости, технолошке 
расположивости и безбедности елемената 
грађевинске, електротехничке и архитектонске 
јавне железничке инфраструктуре и извршења 
реда вожње на пругама железничке мреже; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1282 - Начелник одељења за инжењерску 
анализу стања инфраструктуре по пругама 
Организује, планира и спроводи мерења 
елемената јавне железничке инфраструктруе на 
пругама железничке мреже; организује 
верификацију података прикупљених 
извршеним мерењима; организује спровођење 
анализе промена стања елемената железничке 
инфраструктруе по пругама и секцијама; 
организује извештавање, менаџмента и 
техничког надзора, као и публиковање података 
о стању елемената инфраструктуре по пругама 
и секцијама железничке мреже; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1283 - Начелник одељења за систем 
менаџмента безбедности (СМС) 
инфраструктуре и саобраћаја 
Организује сровођење процедура на 
имплементацији система менаџмента 
саобраћајем (СМС) на железничкој 
инфраструтури и саобраћају железничке мреже; 
организује спровођење прибављања 
сертификата о безбедности за управљање 
железничком инфраструктуром; организује 
спровођење анализе и ревизије елемената 

спроведених процедура због измене техничког 
стања, организације рада, прописа или 
стандарда железничке инфраструктуре; 
организује спровођење активности на 
формирању регистра фактора ризика о 
елементима инфраструктуре и саобраћаја по 
пругама; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1284 - Руководилац пројекта за стручни 
надзор радова и техничку дијагностику 
грађевинске и архитектонске 
инфраструктуре по пругама 
Спроводи стручни надзор над изведеним 
радовима на грађевинској и архитектонској 
инфраструктури по пругама и секцијама; 
спроводи активности на техничкој 
дијагностици на елементима грађевинске и 
архитектонске инфраструктуре по пругама и 
секцијама; спроводи извештавање о оствареним 
планираним активностима на извршеним 
радовима редовног одржавања и извршеним 
радовима на обнови, реконструкцији и 
изградњи грађевинске и архитектонске 
инфраструктуре ако учествују у истима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1285 - Руководилац пројекта за стручни 
надзор и техничку дијагностику 
електротехничке и машинске 
инфраструктуре по пругама 
Спроводи стручни надзор над изведеним 
радовима на електротехничкој и машинској 
инфраструктури по пругама и секцијама; 
спроводи активности на техничкој 
дијагностици на елементима електротехничкој 
и машинској инфраструктуре по пругама и 
секцијама; спроводи извештавање о оствареним 
планираним активностима на извршеним 
радовима редовног одржавања и извршеним 
радовима на обнови, реконструкцији и 
изградњи електротехничкој и машинској 
инфраструктури ако учествују у истима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1286 - Руководилац пројекта за стручни 
надзор и техничку дијагностику извршења 
реда вожње и управљања саобраћајем по 
пругама 
Спроводи стручни надзор над извршењем 
прописа и извршење реда вожње по станицама, 
пругама и секцијама; спроводи активности на 
техничкој дијагностици утицаја техничке 
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поузданости и технолошке расположивости 
елемената грађевинске, електротехничке и 
архитектонске инфраструктуре на безбедност 
саобраћаја и извршење реда вожње возова по 
пругама и секцијама; спроводи извештавање о 
оствареним планираним активностима на 
примени прописа, техничкој поузданости, 
технолошкој расположивости железничке 
инфраструктруе и извршења реда вожње по 
пругама железничке мреже; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1287 - Руководилац пројекта за стручни 
надзор и техничку дијагностику одржавања 
механизације, железничких и друмских 
возила инфраструктуре 
Спроводи стручни надзор над изведеним 
радовима на одржавања механизације, 
железничких и друмских возила 
инфраструктуре по секцијама; спроводи 
активности на техничкој дијагностици 
дефинисања техничке поузданости елемената 
механизације, железничких и друмских возила 
инфраструктуре по секцијама; спроводи 
извештавање о оствареним активностима на 
извршеним радовима одржавања и техничке 
поузданости елемената механизације, 
железничких и друмских возила 
инфраструктуре по секцијама; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
СЕКТОР ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ И 
ПРИСТУП ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРИ 
 
УПРАВА СЕКТОРА 
1350 - Директор сектора 
Организује, планира, координира и врши 
надзор и контролу рада сектора; учествује у 
креирању пословне политике Друштва; 
координира рад са другим секторима у циљу 
благовременог и правилног извршења послова 
основне делатности; организује послове везане 
за отклањање последица затвора колосека; 
координира и контролише рад свих секција и 
оперативних одељења у саставу сектора; врши 
контролу извршења наложених мера од стране 
центра за унутрашњу контролу и 
инспекцијских служби; контролише извршење 
реда вожње и примене саобраћајних прописа; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу генералног директора. 
 

1351 - Заменик директора сектора 
Замењује директора сектора у његовом 
одсуству; организује и координира процесом 
рада у сектору; контролише примену 
саобраћајних прописа; сарађује са другим 
секторима и трећим лицима у Друштву; врши 
контролу извршења наложених мера од стране 
центра за унутрашњу контролу и других 
инспекцијских органа; контролише израду и 
извршење реда вожње; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1352 - Помоћник директора за безбедност 
Прати стање безбедности железничког 
саобраћаја; анализира ванредне догађаје и 
штетне појаве које доводе до истих; предузима 
мере за отклањање последица које довоеде до 
ванредних догађаја; учествује у активностима 
око планирања, извођења и пријема радова код 
изградње или реконструкције објеката 
железничке инфраструктуре или увођења нове 
технологије; иницира, организује и активно 
учеству/је у доношењу нових и 
осавремењивању постојећих саобраћајних 
прописа; сарађује са међународним 
железничким организацијама и удружењима у 
вези директива европске уније, везаним за 
безбедност железничког саобраћаја и 
саобраћајне прописе; сарађује са органима 
министарства надлежног за послове 
железничке инфраструктуре као и судско-
истражним органима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1353 - Помоћник директора за оперативне 
послове 
Руководи оперативним пословима везаним за 
саобраћај; обједињује, координира и 
конролише извршење послова и радних 
задатака у одељењу за оперативне послове; 
координира рад централног оперативног 
одељења и оделења за оперативне послове; 
врши контролу рада у одељењима за 
оперативне послове; сарађује са корисницима 
превоза и другим, сходним железничким 
управама у вези организације извршења 
процеса превоза; утврђује приоритете у 
превозу, саобраћају возова, распуштању возова, 
дислокацијама и правилном коришћењу вучних 
возила и осталим пословима везаних за 
експлоатацију железничког саобраћаја; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
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1354 - Помоћник за приступ железничкој 
инфраструктури 
Руководи пословима везаним за приступ 
железничкој инфраструктури; реализује 
пословну политику Друштва која се односи на 
приступ железничкој инфраструктури; сарађује 
са другим управљачима инфраструктуре у 
погледу коришћења инфраструктурних 
капацитета; координира активности у вези 
склапања уговора о приступу железничкој 
инфраструктури и реализације истог; 
координира сарадњу са осталим секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора у којем ради, 
а по налогу директора сектора. 
 
1355 - Саветник директора сектора за 
организацију саобраћаја 
Прати и анализира обим и квалитет рада, као и 
стање инфраструктурних капацитета; врши 
израду стручних извештаја и анализа; прати 
одговарајућу проблематику и прописе из своје 
надлежности и предлаже мере за њихово 
решавање – спровођење; учествује у припреми 
израде реда вожње, програма пословања и 
осталих планских докумената; организује и 
координира рад у комисијама за технички 
преглед изведених радова на новоизграђеној и 
реконструисаној железничкој инфраструктури; 
учествује у изради одређених елабората, 
анализа и нормативних аката којима се решава 
одређена проблематика; координира рад и 
сарађује са другим службама у границама своје 
надлежности; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1356 - Саветник директора сектора за 
приступ железничкој инфраструктури 
Прати одговарајућу проблематику и прописе 
везане за приступ железничкој инфраструктури 
и предлаже мере за њихово решавање односно 
спровођење; учествује у изради одређених 
елабората, анализа и нормативних аката којима 
се решава проблематика везана за приступ 
железничкој инфраструктури; координира рад 
и сарађује са другим институцијама у циљу 
решевања проблема везаних за приступ 
железничкој инфраструктури; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1357 - Секретар администратор 
Обавља послове канцеларијско- 
административно техничке природе, за потребе 
директора сектора и заменика директора 
сектора; води евиденцију радног времена за 

раднике управе сектора; попуњава налоге за 
службена путовања и води евиденцију истих; 
требује канцеларијски материјал, куца текстове 
по налогу, прима и отпрема пошту; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ 
1358 - Начелник одељења 
Израђује упустава; прима сигнално сигурносне 
уређаје, прима телекомуникационе уређаје; 
координира рад одељења; учествује у 
пословима око одобравања затвора пруге и 
колосека; учествује у изради техничких 
елемената за састављање уговора за затвор 
колосека; врши преглед, евидентира и оверава 
пословне редове станица (I и II део) и 
технолошких процеса рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1359 - Главни организатор у одељењу за 
саобраћајне послове 
Врши надзор и организује израду упутстава за 
руковање станичним сигнално сигурносним 
уређајима; прегледа и оверава пословне редове 
станица први и други део технолошких процеса 
рада; пише телеграме за затвор колосека на 
територији Друштва, пише телеграме за лагане 
вожње на територији Друштва; учествује у 
изради техничких елемената за састављање 
уговора за затвор колосека; учествује у раду 
комисија Друштва везано за ремонт и изградњу 
железничких постројења.обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1360 - Главни инжењер у одељењу за 
саобраћајне послове 
Врши израду упутстава за руковање станичним 
сигнално сигурносним уређајима; прегледа и 
оверава пословне редове станица први други 
део, техничких просеса рада; пише телеграме за 
затвор колосека и лагане вожње на територији 
Друштва; учествује у изради техничких 
елемената за састављање уговора за затвор 
колосека; учествује у раду комисије Друштва 
везано за ремонт и изградњу железничких 
постројења.обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАН, АНАЛИЗУ И 
ВАНРЕДНА ПРЕВОЖЕЊА 
1361 - Начелник одељења 
Организује и координира рад одељења; 
сарађује са другим организационим деловима 
сектора и другим секторима; анализира 
постојеће извештаје о раду сектора и даје 
предлоге о побољшању постојећег стања; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1362 - Главни инжењер за оперативни план 
Анализира обим и квалитет рада; саставља 
одговарајуће извештаје о раду теретних кола на 
мрежи Друштва; даје предлоге о побољшању 
транспортних капацитета; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање оргнизационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1363 - Главни инжењер за војна превожења 
Организује рад на војним превожењима; даје 
телеграм и прати превоз војних пошиљки; по 
налогу и лично прати извршење наведеног 
превоза; ради послове по упутству 165; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1364 - Водећи инжењер за праћење 
извршења реда вожње 
Дефинише и саставља извештаје директору 
сектора везане за извршење реда вожње; 
учествује у изради одређених анализа које се 
односе на извршење реда вожње и 
организовање железничког саобрачаја.; 
учествује у изради програмских пакета и 
апликација за потребе реда вожње; врши надзор 
над извршењем праћења хода возова; 
координира рад на изради и примени 
програмских пакета и апликација између 
сектора за информационе технологије и 
технички надзор инфраструктуре и сектора; 
врши контролу рада информационог система за 
праћење хода возова за превоз путника и 
теретних возова; ажурирање података и 
софтвера и обука радника на терену који врше 
унос података у апликације; израда анализа 
кретања појединих возова са освртом на 
проблеме који се јављају приликом одвијања 
саобраћаја; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 

1365 - Водећи инжењер за праћење превоза 
нарочитих пошиљака 
Дефинише и саставља извештаје потребне 
директору сектора везане за превоз нарочитих 
пошиљки; врши пријем и обраду захтева за 
превоз нарочитих пошиљаки; , сарађује са 
секторима у Друштву и осталим железничким 
превозницима у циљу обраде захтева и давање 
сагласности за превоз нарочитих пошиљака; 
учествује у пројектима развоја жеезничке 
инфраструктуре у циљу подизања квалитета 
услуга; учествује у изради одређених анализа 
које се односе на коришћење железничке 
инфраструктуре у погледу организовања и 
регулисања железничког соабраћаја; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1366 - Руководилац пројекта у одељењу за 
план, анализу и ванредна превожења 
Координира рад са одговарајућим 
институцијама у домену категоризације пруга, 
превоза товарних јединица, комбинованог 
(интермодалног) саобраћаја на железници и 
развоја пратећих постројења за комбиновани 
саобраћај; координира рад на изради и примени 
програмских пакета и апликација између 
сектора за иинфрмационе технологије и 
технички надзор над инфраструктуром, за 
потребе сектора; дефинише и саставља 
потребне извештаје; израђује упутстава за 
пријем сигнално сигурносних уређаја и 
телекомандних уређаја; пише телеграме за 
затвор колосека и лагане вожње на територији 
Друштва; израђује техничке елеменате за 
састављање уговора за затвор колосека; 
учествује у раду комисија за ремонт и изградњу 
железничких постројења; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1367 - Главни инжењер за оперативни план 
и анализу 
Саставља дневне извештаје о раду Друштва 
везано за показатеље ванредних превожења; 
прикупља податке од подручних оперативних 
служби и даје анализу рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
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1368 - Дактилограф 
Куца материјале, текстове и табеле по диктату, 
рукописима, као и препис куцаног материјала; 
обавља кореспондентске послове; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПРОПИСЕ 
1369 - Начелник одељења 
Координира рад на изради и израђује измене и 
допуне прописа, нових прописа, планова 
поучавања и упутства; координира рад на 
проблематици путних прелаза, индустријских 
колосека и израђује наређења сталног значаја; 
одржава стручне, ванредне и редовне и 
периодичне испите; координира рад са 
процесном контролом, центром за унутрашњу 
контролу, министарством грађевинарства, 
саобрачаја и инфраструктуре и друштвом; 
учествује у раду стручних комисија; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1370 - Главни организатор у одељењу за 
саобраћајне прописе 
Учествује у изради саобраћајних упутстава, 
упутстава за послуживање индустријских 
колосека, упутства за руковање сигнално 
сигурносним уређајима, нових прописа и 
измена и допуна постојечих прописа; 
координира рад са службом прописа дирекције 
за железнички саобраћај; учествује у 
отклањању проблема путних прелаза; учествује 
у изради наређења сталног значаја; учествује у 
раду стручних комисија; одржава редовне, 
ванредне и периодичне испите за сва занимања; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1371 - Главни инжењер за образовање и 
контролу 
Израђује план поучавања и прати његову 
реализацију; одржава стручне, редовне, 
ванредне и периодичне испите; проверава 
стручну обученост; сарађује са министарством 
просвете, процесном и унутрашњом контролом; 
анализира рад процесне контроле; координира 
рад са железничком инспекцијом министарства 
за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру; 
израђује нове прописа, наређења сталног 
значаја, упутства, њихове измене и допуне; 
учествује у раду стручних комисија; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 

функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1372 - Главни инжењер у одељењу за 
саобраћајне прописе 
Израђује саобраћајна упутства; упутстава за 
послуживање индустријских колосека, 
упутстава за руковање сигнално сигурносним 
уређајима; израђуе нове прописе и наређења 
сталног значаја; учествује у решавању 
проблематике путних прелаза; одржава 
стручне, ванредне и редовне периодичне 
испите; анализира рад процесне контроле; 
прати реализацију наложених мера од стране 
центра за унутрашју контролу; ради у 
комисијама за израду прописа и стручним 
комисијама Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСЛЕЂЕЊЕ ВАНРЕДНИХ 
ДОГАЂАЈА 
1373 - Начелник одељења 
Организује рад одељења; утрвђује приоритете 
обраде иследних материјала; обрађује приспеле 
иследне материјале; врши надзор над вођењем 
евиденција; обавља кооресподенцију са судско 
– истражним органима и осигуравајућим 
друштвима; дежура у комисији за увиђај и 
ислеђење ванредних догађаја; тумачи одредбе и 
ради измене и допуне упутства о ванредним 
догађајима; израђује прописане анализе о 
ванредним догађајима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
1374 - Главни организатор у одељењу за 
ислеђење ванредних догађаја 
Обрађује приспеле иследне материјале; врши 
надзор над вођењем евиденција; врши 
кооресподенцију са судско – истражним 
органима и осигуравајућим друштвима; дежура 
у комисији за увиђај и ислеђење ванредних 
догађаја; тумачи одредбе и учествује у изради 
измена и допуна упутства о ванредним 
догађајима; израђује прописане анализе о 
ванредним догађајима; у одсуству начелника 
обавља послове начелника одељења; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
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1375 - Главни инжењер у одељењу за 
ислеђење ванредних догађаја 
Организује рад, односно врши поделу послова 
у оквиру службе; обрађује приспеле иследне 
материјале; врши надзор над вођењем 
евиденција; обавља коресподенцију са судско-
истражним органима и осигуравајућим 
друштвима; израђује прописане анализе о 
ванредним догађајима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
1376 - Водећи инжењер у одељењу за 
ислеђење ванредних догађаја 
Организује рад, односно врши поделу послова 
у оквиру службе; обрађује приспеле иследне 
материјале; врши надзор над вођењем 
евиденција; обавља коресподенцију са судско-
истражним органима и осигуравајућим 
друштвима; израђује прописане анализе о 
ванредним догађајима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРНЕ 
КАПАЦИТЕТЕ 
1377 - Начелник одељења за 
инфраструктурне капацитете 
Планира, организује и руководи радом 
одељења; надзире и координира израду и 
објављивање изјаве о мрежи; координира 
израду стратешких циљева развоја управљања 
инфраструктурним капацитетима; руководи 
пословима израде каталога производа; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1378 - Руководилац пројекта за 
инфраструктурне капацитете 
Учествује у изради стратешких циљева развоја 
управљања инфраструктурним капацитетима; 
учествује у анализи трошкова услуга према 
врсти услуга; учествује у изради изјаве о мрежи 
и води послове праћења извршења услуга; 
учествује у изради информационих апликација 
за праћење извршења реда вожње; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца . 
 
1379 - Главни пројектант за 
инфраструктурне капацитете 
Израђује изјаву о мрежи и ажурира је; прати 
промене заједничке структуре изјаве о мрежи 

(RNE) и усклађује је с њима; прати реализацију 
коришћења железничке инфраструктуре; 
анализира трошкове услуга по врсти услуга; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1380 - Главни пројектант за праћење 
реализације коришћења капацитета 
Сарађује са осталим секторима и центрима у 
Друштву, као и са другим железничким 
превозницима и управљачима инфраструктуре 
по свим питањима реда вожње; у сарадњи са 
осталим секторима у Друштву прати 
реализацију коришћења капацитета железничке 
инфраструктуре, сарађује са сектором за 
информационе технологије и технички надзор 
на примени нових софтвера за потребе праћења 
реалиазције реда вожње; прикупља податке о 
коришћењу железничке инфраструткуре 
неопходне за обрачун пружених услуга; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца . 
 
1381 - Водећи организатор за 
инфраструктурне капацитете 
Сарађује са осталим секторима и центрима у 
Друштву као и са другим железничким 
превозницима и управљачима инфраструктуре 
по свим питањима реда вожње; сарађује са 
осталим секторима у Друштву и прати 
реализацију коришћења капацитета железничке 
инфраструктуре; прикупља податке о 
коришћењу железничке инфраструктуре 
неопходне за обрачун пружених услуга; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЛУГЕ КОРИШЋЕЊА 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
1382 - Начелник одељења за услуге 
коришћења инфраструктуре 
Врши надзор и координира проверу 
испуњености услова које железнички 
превозник треба да испуни у циљу остваривања 
права коришћења железничке инфраструктуре 
(лиценца за превоз, сертификат о безбедности 
за превоз и др.); координира израду уговора о 
приступу инфраструктури; обавља функцију 
OSS-а ( „one stop shop-a“- један шалтер за све); 
решава примедбе железничких превозника у 
погледу реализације превоза; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
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функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1383 - Руководилац пројекта за услуге 
коришћења инфраструктуре 
Учествује у обављању функције OSS -а ( „one 
stop shop-a“- један шалтер за све); учествује у 
изради каталога производа; врши проверу 
испуњености услова које железнички 
превозник треба да испуни у циљу остваривања 
права коришћења железничке инфраструктуре 
(лиценца за превоз, сертификат о безбедности 
за превоз и др.); обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
1384 - Главни пројектант за услуге 
коришћења инфраструктуре 
Сарађује са другим одељењима у сектору у вези 
праћења извршење реда вожње у погледу 
извршења услуга; прати реализацију 
коришћења железничке инфраструткуре; 
истражује тржиште услуга и однос понуде и 
потражње; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЈУ РЕДА ВОЖЊЕ 
1385 - Начелник одељења пројактовања и 
организације реда вожње 
Организује рада одељења на глобалном 
планирању реда вожње, као и на пројектовању 
и изради материјала реда вожње; планира 
организацију саобраћаја возова за превоз 
путника и робе у међународном, заједничком и 
локалном саобраћају; сарађује са осталим 
секторима и центрима у Друштву, као и са 
другим железничким превозницима и 
управљачима инфраструктуре по свим 
питањима реда вожње; сарађује са сектором за 
информационе технологије технички надзор 
инфраструктуре на примени нових софтвера за 
потребе реда вожње; контролише извршење 
планираних и издатих задатака; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1386 - Главни пројектант реда вожње 
Сарађује са сектором за информационе 
технологије и технички надзор инфраструктуре 
на изради и примени нових софтвера за потребе 
реда вожње; прати ход возова и реализацију 
реда вожње; учествује у конструкцији реда 
вожње; врши прорачуну и провери возних 

времена; ажурираи припрема базе података за 
израду материјала реда вожње; израђује измене 
реда вожње као и прелазно наређење за 
ступање на снагу новог реда вожње; сарађује са 
осталим секторима и центрима у Друштву, као 
и са другим железничким превозницима и 
управљачима инфраструктуре по свим 
питањима реда вожње; контролише материјал 
реда вожње пре одобравања за штампу; 
израчунава пропусну моћ пруга железничке 
инфраструктуре; обавља послове начелника 
одељења у његовом одсуству; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1387 - Главни организатор за пројектовање и 
организацију саобраћаја 
Планира организацију саобраћаја возова за 
превоз путника и робе у међународном, 
заједничком и локалном саобраћају; сарађује са 
осталим секторима и центрима у Друштву, као 
и са другим железничким превозницима и 
управљачима инфраструктуре по свим 
питањима реда вожње; контролише и 
обједињује рад извршиоца на радном месту 
конструктор реда вожње; учествује у 
конструкцији реда вожње, прорачуну и провери 
возних времена и постављању траса возова 
(припрема базе података); израђује измене реда 
вожње и прелазно наређење за ступање на 
снагу новог реда вожње; прикупља елеменате 
за израду саобрачајно транспортног упутства, 
део А и део Б; обавља послове начелника 
одељења; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца . 
 
1388 - Водећи организатор за пројектовање 
реда вожње 
Изучава технологију процеса рада свих 
службених места за које је надлежан, при 
конструкцији реда вожње и врши конструкцију 
реда вожње возова са превозом путника и робе 
у међународном, заједничком и локалном 
саобраћају; сарађује са осталим секторима и 
центрима у Друштву, као и са другим 
железничким превозницима и управљачима 
инфраструктуре по свим питањима реда вожње; 
учествује у припреми базе података за израду 
реда вожње; учествује уређивању и издавању 
књижице и графикона реда вожње; учествује у 
изради реда вожње возова за посебна и 
ванредна превожења; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
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одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
1389 - Конструктор реда вожње 
Изучава технологију процес рада свих 
службених места за које је надлежан при 
конструкцији реда вожње и врши конструкцију 
реда вожње возова са превозом путника и робе 
у међународном, заједничком и локалном 
саобраћају; сарађује са осталим секторима и 
центрима у Друштву, као и са другим 
железничким превозницима и управљачима 
инфраструктуре по свим питањима реда вожње; 
учествује у припреми базе података за израду 
реда вожње; учествује у уређивању и издавању 
књижице и графикона реда вожње; учествује у 
изради реда вожње возова за посебна и 
ванредна превожења; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца . 
 
1390 - Главни организатор логистике реда 
вожње 
Сарађује са осталим секторима и центрима у 
Друштву, као и са другим железничким 
превозницима и управљачима инфраструктуре 
по свим питањима реда вожње; сарађује са 
сектором за информационе технологије и 
технички надзор инфраструктуре на изради и 
примени нових софтвера за потребе реда 
вожње; учествује у конструкцији реда вожње, 
прорачуну и провери возних времена, 
ажурирању и припреми базе података за израду 
материјала реда вожње; израђује измене реда 
вожње као и прелазно наређење за ступање на 
снагу новог реда вожње; учествује у уређивању 
интернет презентације и изради путничког реда 
вожње;; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца . 
 
1391 - Водећи организатор логистике реда 
вожње 
Сарађује са осталим секторима и центрима у 
Друштву, као и са другим железничким 
превозницима и управљачима инфраструктуре 
по свим питањима реда вожње; сарађује са 
сектором за информационе технологије и 
технички надзор инфраструктуре на изради и 
примени нових софтвера за потребе реда 
вожње; учествује у конструкцији реда вожње, 
провери возних времена, ажурирању и 
припреми базе података за израду материјала 
реда вожње; израђује измене реда вожње као и 
прелазно наређење за ступање на снагу новог 
реда вожње; учествује у уређивању интернет 

презентације и изради путничког реда вожње; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1392 - Водећи организатор за послове реда 
вожње 
Планира и организује посебна превожења код 
возова за превоз путника и робе; планира 
увођење појачања и посебних возова за превоз 
путника; планира увођење посебних возова за 
снимање геометрије колосека, контактне 
мреже, хемијских возова итд; врши техничку 
обраду књижица и графикона реда вожње; 
обавља коресподентске послова за потребе 
одељења; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца . 
 
ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО ОДЕЉЕЊЕ 
1393 - Начелник одељења 
Руководи, координира и надзире извршење 
оперативних послова на подручју Друштва; 
врши надзор над радом централног 
оперативног одељења у погледу извршења 
оперативних послова везане за приоритете 
превоза: истовар, утовар и саобраћај појединих 
возова; учествује у промени ранжирних 
задатака, предузимању мера за санирање 
последица ванредних догађаја, превозу путника 
и робе у случају његовог настанка; учествује у 
превозу војног транспорта, превозу нарочитих 
пошиљака и коришћењу транспортних 
капацитета; присуствује јутарњим и вечерњим 
сменама диспечера централног оперативног 
одељења; води евиденцију радног времена; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1394 - Главни организатор у централном 
оперативном одељењу 
Учествује у обављању оперативних послова 
везаних за одвијање железничког саобраћаја и 
коришћењу инфраструктурних и превозних 
капацитета; прати и анализира извршење 
оперативних .послова и сарађује са извршним и 
организационим целинама на терену и 
секторима у Друштву за управљање 
железничком инфраструктуром у циљу 
постизања оптималне експлоатације 
железничког саобраћаја; даје сугестије и 
предлоге за оптималну експлоатацију 
железничког саобраћаја; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
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налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1367 - Главни диспечер 
Врши надзор над ходом одређених возова; 
координира рад диспечера у подручним 
оперативним одељењима; издаје потребна 
наређења када је реч о приоритету превоза, 
утовару, истовару и саобраћају појединих 
возова; учествује у промени ранжирних 
задатака; учествује у предузимању мера за 
санирање последица ванредног догађаја и 
превоза путника и робе у случају његовог 
настанка; чествује у превозу војног транспорта, 
превозу нарочитих пошиљки, коришћењу 
транспортних капацитета, пословима 
маршутизације, коришћењу вучених средстава 
и товарног прибора; прати измене и врши 
исправке графикона и редова вожње; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца . 
 
1396 - Надзорни телеграфиста 
Организује рад по важећим прописима 
телеграфске службе; врши израду турнуса 
особља; води евиденцију рада; требује 
потребан материјал; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
1397 - Телеграфиста-телепринтериста 
Ради на пријему и отпреми телеграма у 
домаћем и међународном саобраћају према 
пропису о вођењу телеграфског саобраћаја; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора . 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРЕВОЗ ОПАСНИХ 
МАТЕРИЈА 
1398 - Начелник одељења за превоз опасних 
материја 
Организује, руководи и координира рад 
одељења и врши контролу извршења задатака 
запослених; даје упутства за превоз и 
манипулацију са опасним материјама; ради 
периодичне извештаје о извршеним превозима, 
акцидентима у превозу опасних материја и др.; 
спроводи одговарајуће хитне мере код превоза 
и манипулације опасних материја евентуалних 
акцидената при превозу и манипулацији са 
опасним материјама; обавља контролу 
спровођења у дело прописаних мера за превоз 
опасних материја у сарадњи са осталим 
надлежним службама у Друштву; сарађује и 

координира са другим службама у одељењу, 
сектору, Друштву и корисницима транспортних 
услуга; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора . 
 
1399 - Главни инжењер за технологију 
превоза опасних материја 
Прати и ажурира међународне и унутрашње 
прописе за превоз опасних материја и 
контролише спровођења истих; даје савете, 
препоруке и упутства везана за превоз и 
манипулацију са опасним материјама; учествује 
у изради периодичних (квартални, 
полугодишњи и годишњи) извештаја о 
извршеним превозима опасних материја у 
међунбародном и унутрашњем саобраћају; 
учествује у изради периодичних (квартални, 
полугодишњи и годишњи) извештаја о 
акцидентима у превозу опасних материја; ради 
анализе о условима превоза опасних материја и 
предлаже адекватна решења; установљава 
поступке и начин контроле спровођења 
прописа за превоз опасних материја, контроле 
исправности превозних средстава за превоз 
опасних материја и услова превоза опасних 
материја; учествује у прописивању и контроли 
спровођења у дело антиакцидентних мера у 
превозу и манипулацији са опасним 
материјама; учествује у подучавању радника у 
спровођењу међународних и унутрашњих 
прописа за превоз и манипулацију са опасним 
материјама и организацији периодичних испита 
извршних и дургих радника који посредно или 
непосредно учествују у превозу и 
манипулацији са опасним материјама; учествује 
у утврђивању детаљних мера превенције од 
акцидената, у смислу стручне техничке помоћи 
код истраге и давања осталих информација 
надлежним органима државе (полиција, 
инспекција, екологија и сл.); организује 
семинаре са темом превоза и манипулације са 
опасним материјама на на територији 
инфраструктуре; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
1400 - Главни диспечер за превоз опасних 
материја 
Врше оперативно праћење и евидентирање 
превоза опасних материја уз примену 
адекватних програма и повезаности са 
оперативним центрима; спроводе одговарајуће 
хитне мере код евентуалних акцидената при 
превозу и манипулацији са опасним 
материјама; учествују у утврђивању детаљних 
мера превенције од акцидената у превозу и 
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манипулацији са опасним материјама и 
хијерархији у извештавању и одлучивању, као 
и контроли спровођења у дело прописаних 
мера; воде евиденцију возова који се 
оперативно прате; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ И 
ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
1401 - Начелник одељења 
Организује и извршава технолошке послове у 
вези склапања уговора за потребе трећих лица 
за затворе пруга због превоза вангабаритних 
пошиљака преко пруге; рад на индустриским 
колосецима; сарадња са медија центром и 
другим организационим јединицама по питању 
технолошке и техничке документације; 
координација у вези технологије извршења 
послова у вези посебно уговорених превоза и 
других захтева трећих субјеката; организовање 
и обрада документације за потребе тендера у 
домену технолошких послова; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора 
 
1402 - Главни организатор 
Координира рад са секцијама и оператикама по 
питању права и обавеза из радног односа 
запослених у истим; учествује у изради 
програма за примену рачунара у пословима 
праћења кадровске евиденције; израђује 
статистике кадровских података за сектор; 
израђује одређене анализе за потребе сектора и 
Друштва; координира рад са сектором за 
људске ресурсе и опште послове и секцијама у 
оквиру сектора; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
1403 - Водећи организатор 
Сарађује са шефовима секција у давању 
предлога за објекте железничке 
инфраструктуре које треба санирати и 
адаптирати; утврђује стање објеката у 
власништву сектора; сарађује у изради 
програма пословања сектора; планских 
докумената одржавања зграда, планских 
докумената одржавања осталих средстава и 
опрема, планских докумената инвестиција у 
остала средства и опрему као и планских 
докумената; учествује у планирању израде 
техничке, урбанистичке и студијске 
документације за сектор; учествује и изради 
уговора за јавне набавке; обавља и друге 

послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
1404 - Оператер на терминалу 
Уноси податке у терминал, куца све материјале, 
текстове и дописе по налогу; обавља 
административне послове; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца. 
 
ОПЕРАТИВНА ОДЕЉЕЊА И 
ОПЕРАТИВНИ ОДСЕЦИ 
1405 - Шеф оперативног одељења 
Организује и руководи техничко-техлошким 
процесом рада; координира рад свих 
организационих делова у својој делатности; 
предузима све потребне мере у циљу очувања 
безбедности и уредности железничког 
саобраћаја; врши надзор и контролу процеса 
рада; реализује програм пословања; спроводи 
заштиту јавне железничке инфраструктуре; 
сарађује са другим организационим деловима у 
секцији; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1406 - Помоћник оперативног одељења 
Замењује шефа оперативног одељења у његовој 
одсустности; врши контролу извршења 
задатака диспечера и стручних сарадника; 
једном недељно, са контролорима извршења 
реда вожње, врши анализу рада диспечера; 
подноси извештај шефу о раду диспечера; 
прави распоред дежурстава комисије за 
ванредне догађаје на територији оперативног 
одељења; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1407 - Помоћник шефа оперативног одељења 
Замењује шефа оперативног одељења у његовој 
одсустности; контрола извршења задатака 
диспечера и стручних сарадника; са 
контролорима извршења реда вожње врши 
анализу рада диспечера једном недељно, 
подноси извештај шефу; прави распоред 
дежурстава комисије за ванредне догађаје на 
територији оперативног одељења; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу директора сектора и непосредног 
руководиоца 
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1408 - Сс за ислеђење ванредних догађаја 
Спроводи поступак ислеђења ванредних 
догаађаја; анализира узроке, обрађује предмете 
везане за ванредне догађајае; води неопходну 
евиденцију о ванредним догађајима; саставља 
месечне, кварталне, годишње и друге анализе и 
предлаже мере за побољшање безбедности 
саобраћаја; дежура у комисији за увиђај и 
ислеђивање ванредних догађаја; остварује 
сарадњу са министарством унутрашњих 
послова, правосудним органима и другим 
органима на правилном ислеђењу и окончању 
ванредног догађаја; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
1409 - Сс за контролу извршења реда вожње 
Врши контролу и ревизију путних листова; 
расправља о неправилностима и предлаже 
покретање поступка за отклањање утврђених 
неправилности; анализира узроке 
неправилности и предлаже мере за отклањање 
истих; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
1410 - Шеф одсека, , беовоза 
Контролише рад саобраћајних диспечера на 
систему беовоза и „бг воза“; организује рад у 
сменама (турнус) саобраћајних диспечера на 
систему «беовоза» и „бг воза“; врши анализу 
рада саобраћајних диспечера једном недељно и 
подноси извештај помоћнику шефа 
оперативног одељења; врши координацију рада 
са осталим оперативним службама (централно 
оперативно оделење, одељење за оперативне 
послове београд, машинског диспечера у 
београд ранжирној и надзорника локомотива у 
тпс-земун); води потребне евиденције и исте 
обједињује у дневне недељне и месечне 
извештаје; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу шефа секције. 
 
1411 - Саобраћајни диспечер, , беовоза 
Прати ход возова и израђује стварни графикон 
приградског саобраћаја «беовоза» и „бг воза“; 
организује саобраћај беовоза и „бг воза“; у 
случају поремећаја у саобраћају; извештава о 
раду беовоза и „бг воза“ и сачињава потребне 
анализе; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисане одељења у којем ради 
а по налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1412 - Старији диспечер 

Координира рад оперативне службе у смени на 
подручју свог одељења; обавља послове 
председника подручне комисије за ислеђење 
ванредног догађаја; предузима мере код 
осталих служби за што брже и ефикасније 
отклањање сметњи и застоја у саобрћају; у 
одсуству шефа оперативног одељења обавља 
његове послове; прати рад возова у ранжирним 
и већим утоварно истоварним станица; прима 
контролише и одобрава оперативне планове 
саобраћаја и формирање возова; сарађује са 
машинским диспечером око обезбеђивања 
локомотива и локомотивског особља; води 
потребне евиденције; координира рад 
диспечера у смени; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1413 - Саобраћајни диспечер 
Прати ход возова и рад станица на одређеној 
прузи и стара се о подмирењу привреде, 
пријему и отпреми брута; прати рад возова кроз 
евиденцију с-27 за своју пругу и потребне 
евиденције; обједињује ефекат рада возова за 
цело одељење и доставља га централном 
одељењу за оперативне послове; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1414 - ТК диспечер 
Врши регулисање саобраћаја на ТК прузи са 
централне поставнице и обавља послове 
саобраћајног диспечера; прати рад возова кроз 
евиденцију с-27 за своју пругу и остале 
потребне евиденције; обавља остале послове у 
струци; извршава послове и задатке у оквиру 
своје стручне и здравствене способности који 
проистичу из уговора које управљач 
инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1415 - Старији диспечер одсека 
Прати рад станица у чвору; стара се о 
подмирењу привреде, о пријему и отпреми 
брута и прати рад кружних локомотива; обавља 
остале послове у струци; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1416 - Шеф одсека 
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Контролише рад старијих диспечера у одсеку; 
организује рад у сменама старијих диспечера; 
врши координацију рада између суседних 
оперативних оделења; обједињује дневне 
недељне и месечне извештаје, као и остале 
евиденције; стара се о подмирењу привреде; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције. 
 
1417 - Дактилограф 
Куца материјале, текстове и табеле по диктату 
и са рукописа; врши препис куцаног 
материјала; обавља коресподентске послове; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ 
1418 - Шеф секције 
Организује, координира рад, врши надзор и 
контролу пословања у секцији; врши надзор и 
контролу процеса рада свих организационих 
делова у саставу секције; координира рад свих 
организационих делова у саставу секције; 
сарађује са другим организационим деловима 
Друштва и трећим лицима; стара се о 
спровођењу позитивних законских прописа и 
нормативних аката Друштва; учествује у 
спровођењу пословне политике предузећа; 
реализује одлуке надлежних органа Друштва и 
других органа у складу са законом; учествује у 
изради и реализацији програма пословања; 
организује заштиту јавне железничке 
инфраструктуре; доноси решења, наредбе и 
упутства из делокруга свог рада; обавља и 
друге послове у складу са пренетим 
овлашћењима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу директора 
сектора. 
 
1419 - Заменик секције 
Замењује шефа секције у његовој одсутности; 
организује и руководи техничко-техлошким 
процесом рада; координира рад свих 
организационих делова у својој делатности; 
предузима све потребне мере у циљу очувања 
безбедности и уредности железничког 
саобраћаја; врши надзор и контролу процеса 
рада; реализује план пословања; спроводи 
заштиту јавне железничке инфраструктуре; 
сарађује са другим организационим деловима у 
секцији; врши контролу извршења наложених 
мера од стране центра за унутрашњу контролу 
или других инспекцијских органа; извршава 
послове и задатке у оквиру своје стручне 

способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа 
секције. 
 
1420 - Помоћник шефа секције 
Организује и руководи техничко-техлошким 
процесом рада; координира рад свих 
организационих делова у својој делатности; 
предузима све потребне мере у циљу очувања 
безбедности и уредности железничког 
саобраћаја; врши надзор и контролу процеса 
рада; реализује програм пословања; спроводи 
заштиту јавне железничке инфраструктуре; 
сарађује са другим организационим деловима у 
секцији; врши контролу извршења наложених 
мера од стране центра за унутрашњу контролу 
или других инспекцијских органа; извршава 
послове и задатке у оквиру своје стручне 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа 
секције. 
 
1421 - Возач друмског возила 
Прегледа возила пре употребе; превози 
запослене, по налогу, у циљу обављања 
службених послова; води путне налоге; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције. 
 
1422 - Технички секретар 
Обавља послове канцеларијско, 
административно-техничке природе за потребе 
шефа чворне секције; води евиденције радног 
времена за запослене у заједничким службама 
секције; попуњава налоге за службена 
путовања и води евиденцију истих; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције. 
 
1423 - Шеф техничко технолошког оделења 
Организује, координира и контролише рад 
техничко-технолошке службе; прати извршење 
реда вожње у секцији; организује и контролише 
рад друмских возила; организује послове на 
одржавању средстава рада и основних 
средстава; организације и контролише послове 
безбедности и здравља на раду, у секцији; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне способности који проистичу из уговора 
које управљач инфраструктуре има са 
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железничким превозницима и трећим лицима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради, а по 
налогу шефа секције. 
 
1424 - Организатор технолог 
Израђује и контролише техничко технилошки 
процеса рада станице; израђује и контролише 
пословни ред станице (I и II) део; израђује и 
контролише потребна упутстава за рад; 
прикупљан и сређује податке за израду реда 
вожње и саобрачајно техничко упутство; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне способности који проистичу из уговора 
које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1425 - Водећи инжењер технолог 
Израђује техничко технилошки процес рада 
станице; израђује пословни ред станице (I и II) 
део; израђује потребна упутства за рад; 
прикупља и сређује податаке за израду реда 
вожње и саобрачајно транспортног упутства; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне способности који проистичу из уговора 
које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1426 - Саобраћајни контролор 
Организује, надзоире и предузима мере у вези 
контроле саобраћајних послова у секцији; 
предузима мере у вези уредности и безбедности 
саобраћаја и извршења реда вожње; контролше 
рад станичног и возног особља; врши обилазак, 
преглед и контролу рада станица; учествује у 
раду комисије за ванредне догађаје и комисије 
за проверавање радних способности радника по 
правилнику 646; координира рад са центром за 
унутрашњу контролу; испоставља саобраћајне 
примедбе, подноси извешатаје шефу ОЦ шефу 
секције и директору сектора; извршава послове 
и задатке у оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1427 - Шеф станице 

Организује и координира рад свих послова у 
станици; врши надзор и контролу безбедности 
и уредности железничког саобраћаја; врши 
контролу израде пословног реда станице и 
технолошког процеса рада; координира и 
сарађује са корисницима услуга, са службама 
организационих целина; извршава послове и 
задатке у оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа 
секције. 
 
1428 - Заменик шефа станице 
Замењује шефа станице у његовој одсутности; 
учествује у изради пословног реда станице, и 
технолошког процеса рада; учествује у 
школовању саобраћајног и другог особља; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне и здравствене способности који 
проистичу из уговора које управљач 
инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1429 - Помоћник шефа станице 
 Надзире и контролише рад запослених у 
станици; води еводенције и присуствује 
примопредаји службе; извршава послове и 
задатке у оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1430 - Оперативни помоћник шефа станице 
Координира рад саобраћајне службе у станици; 
даје оперативна упутстава за рад; извршава 
наређења по упутству 99. И 165.; врши надзор и 
контролау подмирења манипулативних места у 
станици, обавља и остале послове из делокруга 
извршења реда вожње, у вези са пословним 
редом станице и технолошким процесом рада и 
важећим упуствима у Друштву; извршава 
послове и задатке у оквиру своје стручне и 
здравствене способности који проистичу из 
уговора које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
.обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
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1431 - Школски инструктор 
Израђује план поучавања радника; прати 
измене и допуне свих прописа и доставља их 
запосленима; врши поучавање особља; води 
бележник и остале евиденције о поучавању; 
врши исправку тарифа, правилника и 
упутстава; извршава послове и задатке у оквиру 
своје стручне и здравствене способности који 
проистичу из уговора које управљач 
инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1432 - Сс за ислеђење ванредних догађаја 
Ислеђује ванредне догађаје; води евиденције 
ванредних догађаја и саобраћајних примедби .; 
сарађује са органима министарства 
унутрашњих послова, јавног тужилаштва и 
другим потребним службама.; организује рад 
иследних комисија за ванредне догађаје; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне способности који проистичу из уговора 
које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1433 - Распоредни радник 
Врши израду месечног плана рада запослених и 
прати извршење истог; води евиденције радног 
времена; учествује у изради и на реализацији 
плана коришћења гдишњег одмора; води 
евиденцију одсуствовања са рада запослених; 
обезбеђује замене за станично и воЗОПратно 
особље у станици; извршава послове и задатке 
у оквиру своје стручне способности који 
проистичу из уговора које управљач 
инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1434 - Школски инструктор и иследник 
Израђује план поучавања запослених; прати 
измене и допуне свих прописа и доставља их 
запосленима; врши поучавање особља; .води 
бележник и остале евиденције о поучавању; 
врши исправку тарифа, правилника и 
упутстава; ислеђује ванредне догађаје; води 
евиденцију иванредних догађаја и саобраћајних 
примедби; сарађује са органима министарства 
унутрашњих послова, јавног тужилаштва и 

других органа.; организује рад иследних 
комисија за ванредне догађаје; извршава 
послове и задатке у оквиру своје стручне 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1435 - Самостални стручни сарадник за 
саобраћајне послове 
Анализира искоришченост радног времена 
станичног особља; израђује преглед 
оперативних планова за обезбеђење саобраћаја 
у току зиме; врши преглед технолошких и 
пословних редова станице; организује превоз 
ствари; извршава послове и задатке у оквиру 
своје стручне способности који проистичу из 
уговора које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1436 - Дактилограф коресподент секретар 
шефа станице 
Обавља све послове канцеларијско, 
административно-техничке природе за потребе 
шефа станице; води евиденције радног времена; 
попуњава налоге за службена путовања и води 
евиденцију истих; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1437 - Дактилограф 
Куца материјале, текстове и табеле; врши 
препис и комплетирање откуцаног материјала; 
стара се о отпреми истог; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1438 - Возач друмског возила 
Прегледа возило пре употребе; превози 
запослене, по налогу, у циљу обављања 
службених послова; води путне налоге; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1439 - Отправник возова- маневарски 
диспечер 
Организује маневарск рад у станици; 
координира рад са оперативним оделењем; 
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извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне и здравствене способности који 
проистичу из уговора које управљач 
инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1440 - Отправник возова 
Регулише саобраћај возова; врши надзор и 
контролише рад маневарског особља и 
правилног састава воза; планира и прати 
извршење плана саобраћаја возова и отпреме 
брута; обавља послове транспортно 
комерцијалне и колске службе; координира рад 
са свим службама у станици и са оперативним 
одељењем; извршава послове и задатке у 
оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1441 - Отправник возова -оператор на 
спушталици 
Организује састављање и растављање возова и 
учествује у маневрисању возова; извршава све 
радње предвиђене упутствима за рад на 
спушталици; обавља и друге послове 
предвиђене саобраћајним правилником и 
важећим прописима; извршава послове и 
задатке у оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1442 - Телеграфиста (телеграфиста 
телепринтериста; надзорни телеграфиста; 
телеграфиста на омнибусу; телеграфиста на 
главном телеграфу) 
Врши пријем и отпрему телеграма; врши 
надзор и контролише рад главног телеграфа; 
предузима мере ради обезбеђивања 
поверљивих телеграма; прати ход возова, и 
обавештава отправника возова о истом; врши 
пријем и даје анализе и извештаје о саобраћају 
возова и промене у саобраћају; врши пријем и 
вођење телеграфског дневника и осталих 
евиденција; извршава послове и задатке у 
оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуте има са железничким 

превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1443 - Оператор на локомоторној 
поставници 
Врши организацију и надзор маневарског рада 
на одређеном подручју; формира маневарски 
пут вожње путем локомоторне поставнице; 
обезбеђује бочне заштите и средстава за 
заустављање; води одговарајуће саобраћајне 
евиденције; извршава послове и задатке у 
оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1444 - Руковаоц маневре (руковаоц 4 
маневарке, руковаоц локалне поставнице) 
Рукује маневрисањем; контролише маневарски 
пут вожње; врши распоред маневре; рукује 
локомоторном поставницом; извршава послове 
и задатке у оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1445 - Маневриста (маневриста на 
спушталици; маневриста на грбини) 
Извршава маневарске задатаке; рукује 
скретницама при маневрисању и обезбеђује 
маневарски пут вожње; обезбеђује кола од 
одбегнућа и самопокретања; одржава чистоћу 
скретница; извршава послове и задатке у 
оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима, обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1446 - Надзорни скретничар 
Врши надзор и контролу над обезбеђењем и 
осигурањем пута вожње; учествује у 
регулисању саобраћаја; врши преглед и надзор 
на средствима за рад и уређајима; извршава 
послове и задатке у оквиру своје стручне и 
здравствене способности који проистичу из 
уговора које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
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обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1447 - Скретничар 
Прегледа, одржава и рукује скретницама, 
уређајима и др.; обезбеђује пут вожње за 
возове, маневарски састав и пружна возила; 
утврђује пролазност колосека; преузима и 
предаје сигнални знак (крај возова); чисти и 
одржава службене просторије и пероне и 
осветљавање сигнала; извршава послове и 
задатке у оквиру своје стручне и здравствене 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1448 - Чистач скретница 
Припрема средстава и материјала за рад; чисти 
и подмазује скретнице; чисти и одржава 
службене просторије и пероне; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1449 - Оператер на терминалу 
Уноси податаке у терминал; куца све врсте 
материјала, текстова и дописа; обавља 
административне послове; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1450 - Администартивни послови 
Разврстава и дистрибуира приспелу пошту; 
води деловодни протокол, очевидника и 
регистра; врши експедицију службене поште; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1451 - Курир 
Приима и разноси пошту; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења у којем ради, а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ 
И ИСЛЕЂЕЊЕ ВАНРЕДНИХ ДОГАЂАЈА 

1452 - Начелник одељења за саобраћајне 
послове и ислеђење ванредних догађаја 
Координира рад на изради и израђује измене и 
допуне прописа, нових прописа, планова 
поучавања и упутства; координира рад на 
проблематици путних прелаза, индустријских 
колосека и израђује наређења сталног значаја; 
одржава стручне, ванредне и редовне и 
периодичне испите; координира рад са 
процесном контролом, центром за унутрашњу 
контролу, министарством грађевинарства, 
саобрачаја и инфраструктуре и друштвом; 
учествује у раду стручних комисија; утрвђује 
приоритете обраде иследних материјала; 
обрађује приспеле иследне материјале; врши 
надзор над вођењем евиденција; обавља 
кооресподенцију са судско – истражним 
органима и осигуравајућим друштвима; дежура 
у комисији за увиђај и ислеђење ванредних 
догађаја; тумачи одредбе и ради измене и 
допуне упутства о ванредним догађајима; 
израђује прописане анализе о ванредним 
догађајима; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање одељења у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1453 - Руководилац пројекта за ислеђење 
ванредних догађаја 
 Учествује у утврђиваwу приоритета обраде 
иследних материјала; обрађује приспеле 
иследне материјале; врши надзор над вођењем 
евиденција; обавља кооресподенцију са судско 
– истражним органима и осигуравајућим 
друштвима; дежура у комисији за увиђај и 
ислеђење ванредних догађаја; тумачи одредбе и 
ради измене и допуне упутства о ванредним 
догађајима; израђује прописане анализе о 
ванредним догађајима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
одељења у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЕКЦИЈА ЗА САОБРАЋАЈНЕ ПОСЛОВЕ 
1454 - Самостални организатор 
Учествује у изради техничко технилошки 
процес рада станице; учествује у изради 
пословни ред станице (I и II) део; учествује у 
изради потребних упутства за рад; прикупља и 
сређује податаке за израду реда вожње и 
саобрачајно транспортног упутства; извршава 
послове и задатке у оквиру своје стручне 
способности који проистичу из уговора које 
управљач инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
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1455 - Водећи организатор 
Учествује у анализама искоришчености радног 
времена станичног особља; учествује у изради 
прегледа оперативних планова за обезбеђење 
саобраћаја у току зиме; учествује у прегледу 
технолошких и пословних редова станице; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне способности који проистичу из уговора 
које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисане одељења у којем ради а по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1456 - Водећи организатор за технологију 
рада станице 
Израђује техничко технилошки процес рада 
станице; израђује пословни ред станице (I и II) 
део; израђује потребна упутства за рад; 
прикупља и сређује податаке за израду реда 
вожње и саобрачајно транспортног упутства; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне способности који проистичу из уговора 
које управљач инфраструктуре има са 
железничким превозницима и трећим лицима; 
обавља и друге послове по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1457 - Возовођа 
Пописује воз и израђује извештаје о кочењу 
воза С-66; обавља комерцијални преглед воза; 
потписује путни лист приликом отпреме воза; 
обавља примопредају докумената у 
транспортну врећу коју пломбира и предаје 
машиновођи; обавља посао у станици и путује 
са возом ради обављања послова; обавља 
примопредају кола и пошиљака са 
корисницима у службеним местима; у 
граничним станицама обавља комерцијални 
преглед возова; обавља и друге послове по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1458 - Управник 
Руководи музејско-туристичким комплексом 
шарганска осмица; обавља надзор над свим 
објектима МТК; организује и прати одржавање 
свих објеката МТК Шарганска осмица; 
организује послове на смештају гостију; 
предлаже мере и активности за унапређивање 
рада и понуде МТК; прати реализацију 
уговорних обавеза у вези МТК; организује и 
прати реализацију комерцијалних послова и 
предлаже мере за њихово спровођење; обавља и 
друге послове по налогу шефа секције и 
непосредног руководиоца. 
 

1458 - Главни организатор за комерцијалне 
послове и промоцију 
Обавља послове уговарања и комерцијалне 
експлоатације у МТК; развија и унапређеује 
сарадњу са туристичким организацијама, 
институцијама и установа; у сарадњи са 
непосредним руководиоцем реализује и прати 
реализацију уговорних обавеза у вези са МТК; 
учествује у афирмацији и промоцији шарганске 
осмице у јавности; организује истраживања 
тржишта и анкетирања гостију МТК; учествује 
у организацији сајамских, медиских и 
промоотивних активности на афирмацији 
шарганске осмице и мокре горе; обавља и друге 
послове по налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1458 - Шеф рецепције 
Организује и контролише послове везане за 
продају смештајних капацитета и пансионских 
услуга; води централни букинг, обавља 
резервацију и евиденцију попуне смештајних 
капацитета; подноси извештај о 
искоришћености смештајних капацитета; прати 
извршење уговорених обавеза о пружању 
туристичко-угоститељских услуга; одговара за 
ажурно вођење свих прописаних евиденција; 
обавља и друге послове по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1458 - Рецепционар 
Обавља пријем гостију и прима њихове 
резервације; води евиденцију и распоред 
гостију; узима податке од гостију и увид у 
књигу гостију; уноси податке пријаве гостију; 
закључује рачун и обавља наплату преноћишта 
и пансиона; обавља контролу по изласку 
гостију из соба; обавља обрачун са 
евиденцијуом боравка гостију; обавља и друге 
послове по налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1458 - Радник у вешерају 
Обавља преглед и контролу веша донетог на 
прање; преноси веш из пријемног у машински 
део; пуни машину за прање веша; пегла и 
пакује опрани веш; дневно одржава хигијену у 
радним просторијама сервиса; обавља и друге 
послове по налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1458 - Електричар 
Контролише и одржава електричну инсталацију 
и уређаје у објекту; одржава постројења и 
мрежу, грејне инсталације и води евиденцију о 
утрошку горива; одржава телефонску мрежу у 
објекту; одржава инсталације на површинама 
око објекта; води потребне евиденције из 
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делокруга рада; обавља и друге послове по 
налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1458 - Помоћни радник на одржавању 
комплекса 
Одржава просторије, пратеће објекте, уређаје и 
ивентаре у свим објектима и простору МТК; по 
потреби обавља послове возача друмских 
возила за потребе МТК; обавља и друге 
послове по налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1458 - Бравар 
Обавља браварске послове на објектима, 
уређајима и ивентару МТК; обавља и друге 
послове по налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
1466 - Одјавничар 
Учествује у регулисању саобраћаја возова; 
извршава послове и задатке у оквиру своје 
стручне и здравствене способности који 
проистичу из уговора које управљач 
инфраструктуре има са железничким 
превозницима и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно функционисане 
одељења у којем ради а по налогу шефа секције 
и непосредног руководиоца. 
 
1467 - Спикер 
Прима дневни ред вожње и објављује преко 
разгласа доласке, постаје, одласке и закашњење 
возова; објављује остала обавештења у вези са 
превозом путника и саобраћаја возова; обавља 
и друге послове по налогу шефа секције и 
непосредног руководиоца. 
 
1468 - Послови чишћења 
Одржава просторије, пратеће објекте, уређаје и 
ивентаре у свим објектима и простору МТК; по 
потреби обавља послове возача друмских 
возила за потребе МТК; обавља и друге 
послове по налогу шефа секције и непосредног 
руководиоца. 
 
СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ 
ПОСЛОВЕ 
 
1600 - Директор сектора 
Организује, координира, врши надзор и 
контролу пословања у сектору; сарађује са 
другим секторима у Друштву; координира рад 
свих секција и организационих јединица у 
саставу сектора; сарађује са другим 
железничким друштвима и управама у делу 
перманентне примопредаје кола у станицама 
смене саобраћаја; стара се о спровођењу 

позитивних законских прописа и норматива 
Друштва; учествује у креирању пословне 
политике Друштва и реализује одлуке 
надлежних органа Друштва; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу генералног директора. 
 
1601 - Заменик директора сектора 
Замењује директора сектора у његовом 
одсуству; организује и координира процесом 
рада у сектору; сарађује са другим секторима у 
Друштву; учествује у раду стручних комисија 
са другим железничким управама; учествује у 
комисијама за израду правилника, упутства и 
прописа; координира рад секција и 
организационих јединица и решава дневне 
оперативне порблеме у њиховом раду; врши 
контролу извршења наложених мера од стране 
центра за унутрашњу контролу или других 
инспекцијских органа; прати спровођење 
одредаба закона, колективног уговора, 
упутстава и других аката и њиховој 
имплементацији; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1602 - Секретар администратор 
Обавља канцеларијске и друге 
административно техничке послове за потребе 
директора и заменика директора сектора; води 
евиденцију радног времена за запослене у 
управи сектора; попуњава налоге за службена 
путавања и води евиденцију истих; требује и 
дистрибуира канцеларијски материјал; врши 
пријем, обраду и отпрему поште; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1603 - Руководилац одељења за праћење и 
примену прописа РИЦ-а 
Организује рад у одељењу; прати и проучава 
прописе РИЦ-а и даје потребна упутства из 
области примене истих; учествује у раду 
стручних комисија и радних група из делокруга 
рада техничко колских послова; учествује у 
надзору над пријемом, експлоатацији и 
расходовању кола; прати проблематику 
примопредаје путничких кола у станицама 
смене саобрачаја, њјихову експлоатацију, 
имобилизацију и враћање у саобраћај (правилна 
примена упутства 254); организује 
извештавање власника путничких кола о 
евентуалним проблемима на истим, прати 
њихово враћање у саобраћај; прати 
имобилизацију кола за превоз путника страних 
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управа; врши коресподенцију са власником 
кола и сарађује око враћања истих у саобраћај; 
учествује у процесној контроли техничко 
колске делатности, у складу са пословником о 
процесној контроли; учествује у изради 
оперативног плана за обезбеђење саобраћаја у 
току зиме; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора.. 
 
1604 - Руководилац одељења за праћење и 
примену ОУК- АВВ(РИВ-а) 
Организује рад у одељењу; прати и проучава 
прописе ОУК - АВВ (РИВ-а) и даје потребна 
објашњења из области њихове примене; прати 
проблематику примопредаје теретних кола у 
станицама смене саобраћаја, њихову 
експлоатацију, имобилизацију и враћање у 
саобраћај; учествује у припреми годишњих 
планова и извршењу истих; учествује у раду 
стручних комисија и радних група из делокруга 
рада техничко колских послова; планира и 
анализира обим рада у сектору у делу који се 
односи на теретни саобраћај; прати примену 
правилника 20 и упутства 254; прати 
оспособљавање теретних кола, дефектаже и 
окончање поступка са истим, као и њихово 
расходовање; учествује у процесној контроли 
техничко колске делатности, у складу са 
пословником о процесној контроли; прописује 
техничке услове опреме нарочитих пошиљки и 
оштечених кола; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1605 - Главни организатор за оук авв/рив, 
товарење и нп 
Прати примену прописа РИВ/АВВ и 
РИЦанализира разлоге искључња и олиставања 
кола која саобраћају у режиму РИВ/АВВ и 
РИЦ, и предузима мере за њихово врачање у 
саобраћај и даје сагласност на дате услове 
превоза; сарађује са другим секторима по 
питању товарења кола и даје предлоге за 
отпрему нарочитих пошиљки; учествује у 
процесној контроли у складу са пословником о 
проценој контроли; обједињује ТК-57, ТК-58 и 
све остале ТК обрасце; учествује у раду 
стручних комисија; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора.. 
 
1606 - Организатор за теретна кола 
Прати примену прописа РИВ/АВВ и РИЦ; 
систематизује разлоге искључења и олиставња 

теретних кола и осталих не рив кола; даје 
предлоге за елиминисање проблема у саобраћу 
кола која саобраћају у режиму РИВ/АВВ и 
РИЦ; прати правилно вођење ТК евиденције и 
њихову даљу процедуру; учествује у раду 
стручних комисија; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1607 - Виши стручни сарадник за стандарде 
и нормативе 
Прима, обрађује и архивира ТК обрасце; 
саставља периодичне табеле; дневно ажурира 
услове отпреме кола; прати реализацију 
телеграма и измена и допуна стандарда и 
норматива; води евиденцију збирних прописа, 
упутстава, стандарда и норматива, њихове 
измене и допуне и снабдева службе техничко 
колских послова са истим; уноси измене и 
допуне стандарда и норматива у техничку 
документацију; прати податке о извршењу 
обима рада на основу ТКС-3 и података сектора 
за информационе технологије и технички 
надзор инфраструктуре и саставља табеларне 
извештаје о истом; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1608 - Руководилац одељења за организацију 
и оперативни надзор 
Организује рад у одељењу за организацију и 
оперативни надзор; руководи, врши 
координацију рада и надзор над запосленима у 
одељењу; прати и проучава прописе оук-авв и 
даје потребна упутства за њихову примену; 
учествује у припреми годишњег програма рада 
и извршењу истог; планира и анализира обим 
рада одељења; прати искључења, дефектажу, 
оспособљавање и окончање поступка са 
колима; прописује техничке услове за отпрему 
нарочитих пошиљки и оштећених кола; 
координира послове при оспособљавању 
неисправних кола на отвореној прузи; 
оперативно прати „маршутне возове“; прати 
реализацију телеграма за текућу и редовну 
оправку кола; координира рад са другим 
службама; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора.. 
 
1609 - Организатор оперативних послова 
Прати поступк са искљученим колима због 
техничке неисправности, од тренутка 
искључења до тренутка њиховог враћања у 
саобраћај; коордиинира послове при 
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оспособљавању неисправних кола на отвореној 
прузи; оперативно делује у ванредним 
околностима; даје техничке услове и прати 
„нарочите пошиљке“; прати искључње кола у 
прелазним станицама; контролише примене 
ОУК-а на прелазним станицама; оперативно 
прати „маршутне возове“; прати реализације 
телеграма за текућу и редовну оправку кола; 
координира рада са другим службама; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1610 - Руководилац одељења за обезбеђивање 
елемената и техничку припрему 
фактурисања оствареног обима рада 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; сарађује са 
службама на терену које врше фактурисање; 
проверава формалну и суштинску исправност 
добијених докумената; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; саставља 
информацију о стању и висини осталих 
потраживања; учествује у изради уговора; 
припрема документацију за ненаплаћена остала 
потраживања; сарађује са осталим службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
1611 - Главни организатор за припрему 
елемената реализације обима рада 
Води евиденцију искључених кола; припрема 
извештаје и обрађује поједине ТК обрасце и 
прати реализацију истих; води и припрема 
документацију за испостављање фактура по 
добијеним захтевима; оперативно евидентира 
фактуре; сарађује са осталим стручним 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
СЕКЦИЈА ЗА ТЕТХНИЧКО КОЛСКЕ 
ПОСЛОВЕ 
1612 - Шеф 
Планира, организује и анализира рад у секцији; 
врши надзор над примопредајом извршне, 
распоредне и надзорне службе; перманентно 
контролише извршење задатака запослених у 
секцији; предлаже и предузима мере за 
побољшање рада секције; прима јутарне 
извештаје са прегледних места и подноси их 
директору сектора; решава оперативне 
проблеме везане за рад прегледних станица; 
сачињава план годишњег одмора и прати 

његову реализацију; учествује у изради плана 
требовања резервних делова и материјала као и 
плана одржавања пословних објеката; прави 
распоред рада извршне службе, прати његово 
извршење, одобрава замене и врши потребне 
измене истог; сачињава периодичне извештаје; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
СЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ 
ПОСЛОВЕ 
1613 - Заменик шефа 
Замењује шефа секције у његовом одсуству; 
планира, организује и анализира рад у секцији; 
врши надзор над примопредајом извршне, 
распоредне и надзорне службе; перманентно 
контролише извршење радних задатака 
запослених у секцији; предлаже и предузима 
мере побољшања рада секције; присуствује 
примопредаји службе и обилази прегледна 
места; прима јутарне извештаје са прегледних 
места и подноси их шефу секције; решава 
оперативне проблеме везане за рад прегледних 
станица; сачињава план годишњег одмора и 
прати његову реализацију; учествује у изради 
плана рада, требовања резервних делова и 
материјала као и плана одржавања пословних 
објеката; прави распоред рада извршне службе, 
прати његово извршење, одобрава замене и 
врши потребне измене истог; сачињава 
периодичне извештаје; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ЗА 
ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ ПОСЛОВЕ 
1614 - Шеф 
Учествује у изради програма рада и развоја, 
инвестиција, инвестиционог и текућег 
одржавања организационе јединице; 
организује, координира и руководи радом у 
организационој јединици; предузима мере за 
извршење свих послова у организационој 
јединици; реализује план пословања у 
организационој јединици; подноси извештај о 
раду организационе јединице; врши надзор и 
контролу рада свих прегледних места у 
организационој јединици; стара се о 
спровођењу решења центра за унуташњу 
контролу и инспекцијских органа; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
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СЕКЦИЈА ЗА ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ 
ПОСЛОВЕ / ОРГАНИЗАЦИОНА 
ЈЕДИНИЦА ЗА ТЕХНИЧКО КОЛСКЕ 
ПОСЛОВЕ 
1615 - Водећи инжењер за ТКП 
Организује и врши дефинисање неисправности 
на вученим возилима; саставља периодичне 
извештаје; даје предлог за отклањање 
неисправности на колима и одређује даљи 
поступак са колима; организује попис кола; 
врши анализу ТК-57 и даје одређене 
инструкције у вези истог; ради послове везане 
за процену колске штете ТК-37 и њихове 
евиденције и прати њихову реализацију, као и 
реализацију других ТК образаца у складу са 
упутством 254; прати искључења вучених 
возила, њихово враћање у саобраћај, правилно 
олиставање као и проблематику пријема и 
одбијања вучених возила у станицама смене 
саобраћаја у складу са међународним 
прописима; учествује у раду стручних 
комисија; учествује у пријему вучених возила 
из оправке; учествује у изради плана 
одржавања објеката и опреме и плана набавке 
опреме; израђује оперативни план обезбеђења 
саобраћаја у току зиме и прати његову 
реализацију; учествује у организацији 
распореда рада; саставља извештај о извршењу 
рада; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1616 - Организатор за РИВ/АВВ и РИЦ 
Прати измене прописа РИВ/АВВ и РИЦ и 
спроводи их на радним местима у секцији 
односно организационој јединици; анализира 
разлоге искљечења и олиставања кола која 
саобраћају у режиму РИВ/АВВ и РИЦ на реону 
секције односно организационе јединице; врши 
ислеђење предмета везаних за 
неправилностима на колима која саобраћају у 
режиму РИВ/АВВ и РИЦ на реону секције 
односно оранизационе јединице; даје предлоге 
за елиминисање проблема у саобраћају кола 
која саобраћају у режиму РИВ/АВВ и РИЦ у 
реону секције односно организацоне јединице; 
учествује у процесној контроли прегледом ТК 
евиденције и возова на терену; учествује у раду 
стручних комисија; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
1617 - Водећи организатор за РИВ/АВВ и 
РИЦ 
Прати примену прописа РИВ/АВВ и РИЦ и 
спроводи их на радним местима у секцији 

оносно организационој јединици; анализира 
разлоге искључења и олиставања кола која 
саобраћају у режиму РИВ/АВВ и РИЦна реону 
секције односно организационе јединице: врши 
ислеђење предмета и неправилности за кола 
која саобраћају у режиму РИВ/АВВ и РИЦ на 
реону секције односно оранизационе јединице; 
даје прелоге за елиминисање проблема у 
саобраћају за кола која саобраћају у режиму 
РИВ/АВВ и РИЦ на реону секције односно 
организационе јединице; учествује у процесној 
контроли у складу са пословником о прецесној 
контроли, прати правилно вођење ТК 
евиденције у складу са упутством 254 као и 
даљу процедуру везану за међународне 
прописе; у чествује у раду стручних комисија; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1618 - Самостални организатор за стручне 
послове 
Кординира рад са главним и водећим 
инжењерима за РИВ/РИЦ; саставља 
одговарајуће извештаје о раду кола Друштва; 
анализира и решава проблеме између 
заинтересованих служби; даје мишљење при 
решавању оперативних проблема везаних за 
рад прегледних места; даје предлоге о 
побољшању транспортних капацитета; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1619 - Сарадник за техничко колске послове 
Води евиденцију радног времена и припрема 
документацију за обрачун зараде; води ТК 
евиденцију и израђује извештаје о истим; води 
евиденцију службених одела, и средстава за 
безбедост и здравље на раду; испоставља 
изваднице, повратнице као и наруџбенице и 
прати њихову реализацију; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1620 - Школски инструктор иследник 
Врши израду месечног плана поучавања на 
основу оквирног плана; врши редовно и 
ванредно поучавање запослених техничко 
колске службе; учествује у изради наредби 
сталног и привременог значаја, дистрибуира их 
и ажурира; стара се о снабдевености радних 
места са важећим прописима и изменама и 
допунама истих; припрема редовне и ванредне 
периодичне испите и води евиденцију о истим; 
води ТК-38 и подноси потребне извештаје: 
дневне, недељне, месечне, кварталне и 

42 / 137 
Правилник о организацији и ситематизацији – Опис послова 



„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

годишње о реализованим проценама колске 
штете (ТК-37); обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
1621 - Путујући контролор ТКС 
Сачињава месечни план рада процесне 
контроле и подноси извештаје о уоченим 
неправилностима; свакодневно прати рад 
извршног особља техничко колске службе; 
врши контролу примене прописа, као и 
спровођењенаредби; врши контролу вођења ТК 
образаца; врши контролу примопредаје службе 
извршног особља; врши обилазак и контролу 
радних места; предлаже измене турнуса 
особља; врши инструктажу извршног особља, 
указује на пропусте у раду извршног особља и 
правовремено делује у отклањању истих; 
контролише стање опреме и инвентара на 
радним местима; учествује у раду стручних 
комисија; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1622 - Диспечер 
Води извештаје о дневном стању неисправних 
кола; ради извештаје о дневном стању 
путничких и теретних кола; шаље телеграме о 
искљученим колима из саобраћаја; свакодневно 
води образац ТК-20 за путничка и теретна кола; 
води обрасце за третман искључених страних 
кола, П-кола, кола у закупу и израђује месечне 
извештаје за исте; врши петнаестодневни попис 
неисправних кола на обрсцу ТК-57, ради 
рекапиталацију стања истих на обрасцу ТК-58 
и сачињава месечни извештај о искљученим 
колима по врстама квара на обрасцу ТК-41; 
израђује месећни извештај о извршеном раду на 
обрасцу ТКС-3; врши давање и пријем кола из 
закупа; израђује недељне извештаје о текућој 
оправци теретних кола; чува и архивира ТК 
обрасце; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1623 - Стручни сарадник за припрему 
документације за фактурисање 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; прима 
документацију и налоге за испостављање 
фактура; шифрира, проверава и оверава 
приспелу документацију и контролише 
рачунску тачност приспеле документације; 
припрема документацију за испостављање 
фактура по добијенинм захтевима; оперативно 

евидентира фактуре; сарађује са осталим 
стручним службама и секцијама Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1624 - Сарадник за послове деловодног 
протокола - курир 
Прима и заводи пошту у деловодни протокол; 
дистрибуира пошту; води евиденцију поште из 
делокруга организационе јединице; предаје 
пошту централној писарници на даљу отпрему; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1625 - Техничар оператер 
Прима, комплетира и сређује пошту; попуњава 
налоге за службена путовања, води евиденцију 
истих и и предаје их за обрачун; обавља 
коресподентске послове и ради на персоналном 
рачунару; саставља дописне службене 
коресподенције; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
1626 - Возач друмског возила 
Прегледа, приперема, одржава и управља 
друмским возилом; води путне исправе; стара 
се о исправности друмског возила и 
саобраћајних докумената; испоставља захтеве 
за оправку друмског возила; одржава чистоћу 
возила; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1627 - Надзорник прегледача кола 
Руководи групом запослених у смени; 
организује посао и врши надзор над њиховим 
радом; врши примопредају службе; евидентира 
радно време запослених у смени; води ТК и 
остале евиденције и извештаје; организује 
извршење месечног пописа неисправних кола; 
предузима мере обезбеђења за задужени 
инвентар и опрему на прегледном месту; 
требује резервне делове, прибор, потрошни 
материјал и обрасце; координира рад са другим 
службама; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1628 - Прегледач кола 
Врши стални надзор над путничким и теретним 
колима у експлоатацији; обавља преглед 
техничке исправности кола за собраћај и 
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употребу; утврђује неисправности, недостатке 
и оштећења на колима; проверава начин 
исправности товарења и осигурања товара; 
олистава кола и одређује поступке са 
неисправаним колима; организује и извршава 
текучу оправку кола без откачивања уз 
осигурање личне безбедности и безбедности 
запослених са којима ради; води ТК 
евиденцију, прати и извршава измене и допуне 
прописа; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1629 - Бравар 
Врши текучу оправку кола без откачивања уз 
осигурање личне безбедности; присуствује 
вршењу прегледа кола и возова од стане 
прегледача кола; врши мазање тарућих делова 
кола и периодно мазање клизних лежишта; 
учествује у изради требовања делова и 
материјала неопходног за извршење својих 
послова; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1630 - Шеф помоћног воза 
Организује рад и одржава радну готовост 
помоћног воза; врши обуку и инструктажу 
запослених на помоћном возу; израђује и прати 
извршење плана текућег и инвестиционог 
одржавања основних средстава, алата и 
прибора помоћног воза; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
1631 - Самостални организатор за послове 
помоћног воза 
Замењује шефа помоћног воза; планира, 
организује и анализира рад помоћног воза; 
перманентно врши надзор над радом 
запослених у помоћном возу; прати извршење 
радних задатака; предлаже и предузима мере за 
побољшање рада помоћног воза; учествује у 
изради извршења плана техничког и 
инвестиционог одржавања основних средстава, 
алата и прибора помоћног воза; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1632 - Пословођа помоћног воза 
Одржава радну спремност помоћног воза и 
радну готовост запослених; организује и 
извршава постављене задатке на пословима 
отклањања последица ванредног догађаја; 

организује спровођење мера безбедности и 
здравља на раду запослених на терену; води 
евиденцију о раду помоћног воза и запослених 
у помочном возу; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
1633 - Руковалац пружном дизалицом 
Одржава и проверава исправност и радну 
готовост дизалице; рукује пружном дизалицом 
сходно прописима и помаже пословођи у 
организовању и извршењу посла; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1634 - Руковалац хидрауличном опремом 
Проверава и одржава исправност и радну 
готовост хидрауличне опреме; рукује 
хидрауличном опремом; помаже пословођи при 
организовању и извршењу послова; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1635 - Бравар на помоћном возу 
Контролише исправост и радну готовост 
помоћног воза; обавља браварске послове при 
интервенцији помоћног воза; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1636 - Механичар за шинска возила 
Проверава и одржава у исправном стању и у 
радној готовости моторе са унутрашњим 
сагоревањем у радном возу и на дизалицама; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1637 - Електромеханичар 
Проверава и одржава у исправном стању и у 
радној готовости електричне инсталације 
радних машина на помоћном возу; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1638 - Заваривач- резач гасом 
Врши заваривање и сечење при интервенцијама 
помоћног воза; проверава и контролише 
исправност и радну готовост заваривачке 
опреме; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
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1639 - Возач и руковалац моторног двопутог 
возила 
Вози моторно двопуто возило по сигнално 
саобраћајним прописима (железничким или 
друмским, зависно од тога да ли саобраћа као 
друмско или шинско возило); самостално 
рукује утоварном платформом; превози 
запослене и материјал ради извршења радова на 
прузи; стара се о безбедности запослених и 
материјала приликом превоза; користи опрему 
и средства за безбедност и здравље на раду у 
току рада; одржава возило у технички 
исправном стању и чисто; учествује у 
отклањању мањих кварова на возилу; требује 
делове, гориво и мазиво за возило; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1640 - Помоћни радник у помоћном возу 
Одржава хигијену у просторијама и на пункту 
за издавање и рад уз примену мера за 
безбедност и здравље на раду, као и мера 
противпожарне заштите; истовара, суши и 
намирује вучна возила песком; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ 
 
УПРАВА 
1750 - Директор сектора 
Учествује у креирању и спровођењу пословне 
политике Друштва; стара се о спровођењу 
закона, општих аката, норматива и одлука 
надлежних органа Друштва; организује, 
координира, врши надзор и контролу 
пословања у сектору; координира рад свих 
организационих делова сектора (оделења, 
секција ЗОП-а и секције за механизовано 
одржавање железничких пруга); даје упутства и 
стручну помоћ код извођења радова на 
инвестиционом и текућем одржавању пруга и 
пружних постројења; учествује у раду стручних 
комисија; доноси одлуке у складу са пренетим 
овлашћењима; сарађује са другим секторима и 
трећим лицима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
којим руководи, а по налогу генералног 
директора. 
 
1751 - Заменик директора 
Замењује директора сектора у његовом 
одсуству; организује, планира и врши контролу 
рада у сектору, координира рад одељења, 
секција ЗОП-а и секције за механизовано 
одржавање пруга; остварује потребну сарадњу 

са другим секторима и трећим лицима; 
учествује у спровођењу и извршавању одлука 
надлежних органа Друштва; учествује у раду 
стручних комисија, обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1752 - Помоћник директора за експлоатацију 
и одржавање механизације 
Учествује у организовању рада на извршењу 
послова текућег и инвестиционог одржавања и 
експлоатације механизације; координира рад са 
другим секторима секцијама ЗОП-а, секције за 
механизовано одржавање железничких пруга и 
трећим лицима; прати техничко стање 
механизације и предлаже мере потребне за 
одржавање исте; организује израду 
оперативних планова за коришћење 
механизције и обезбеђује континуирани рад 
исте; прати реализацију плана одржавања и 
експлоатације механизације и анализира 
квалитет изведених радова на механизованом 
одржавању пруге, обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1753 - Помоћник директора за одржавање 
грађевинске инфраструктуре 
Учествује у организовању рада у сектору на 
извршењу послова из области текућег и 
инвестиционог одржавања објеката горњег и 
доњег строја; координира рад одељења у 
сектору; прати техничко стање објеката горњег 
и доњег строја пруге; учествује у изради реда 
вожње; прикупља елементе за израду плана 
текућег и инвестиционог одржавања објеката 
инфраструктуре и прати његово извршење; 
учествује у раду комисије за издавање 
начелних сагласности за грађење у пружном 
појасу и изради инвестиционо техничке 
документације за објекте инфраструктуре; 
прати реализацију уговора везаних за 
одржавање горњег и доњег строја; координира 
рад са другим секторима, секцијама ЗОП-а и 
трећим лицима, обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
1754 - Руководилац тима за модернизацију 
железничке инфраструктуре 
Руководи планирањем и реализацијом 
међународних кредита; руководи израдом 
плана пројеката; прописује правила реализације 
пројеката; одређује рокове, израђује распоред 
извршења послова и контролише рад учесника 
пројеката и других извршилаца; руководи 
имплементацијом пројеката у постојеће стање 
инфраструктуре; руководи прикупљањем 
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података из свог делокруга потребних за израду 
плана пословања Друштва, обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1755 - Руководилац за правне послове 
Организује рад и врши надзор у примени 
прописа извршавању правних послова у 
сектору; прати спровођење одредаба закона, 
колективног уговора, правилника, упутстава и 
других аката у Друштву; координира рад и 
остварује сарадњу са секцијама ЗОП-а, 
механизованог одржавања, другим секторма и 
оделењима за правне и кадровске послове, 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1756 - Стручни сарадник - Течнички 
секретар 
Врши пријем, најаву и позивање странака; 
прима, заводи, разводи и експедује службену 
пошту; издаје налоге за службена путовања и 
води евиденцију истих; требује потрошни 
материјал за обављање административних 
послова; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора у којем ради, 
а по налогу директора сектора. 
 
1757 - Вођа групе за кадровске и 
административне послове 
Врши прикупљање и анализу извештаја из 
области кадровске евиденције; израђује решења 
из области радних односа; организује и врши 
дистрибуцију решења и одлука везаних за 
остваривање права из радног односа 
запослених у сектору; води кадровску и 
административну документацију; води 
евиденцију радног времена запослених у 
сектору; води евиденцију о одсуствима 
запослених по свим основима; архивира и чува 
документацију, обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ГОРЊИ СТРОЈ 
1758 - Руководилац одељења 
Руководи пословима и организује рад на 
извршењу послова и радних задатака из 
области горњег строја пруга; врши преглед, 
прати, анализира техничко стање пруга и 
пружних постројења и даје предлоге за 
предузимање мера санације; организује рад на 
изради плана текућег и инвестиционог 
одржавања горњег строја пруга, прати њихово 
извршење и у сарадњи са стручним службама и 
секцијама ЗОП-а, израђује периодичне 

извештаје по физичким и финансијским 
показатељима; учествује у изради плана 
механизованог одржавања пруга и пружних 
постројења; на основу анализа дијаграма 
снимања геометријског и стварног стања 
колосека мерним колима, предлаже мере за 
отклањање слабих места на пругама; учествује 
у комисијама за преглед техничког стања 
елемената горњег строја и даје предлог мера за 
њихово побољшање; учествује у давању 
пројектних задатака за израду инвестиционо – 
техничке документације за главну оправку 
пруга; учествује у припреми материјала и 
изради смерница за ред вожње; учествује у раду 
стручних комисија; прати примену 
саобраћајно-техничких прописа и учествује у 
изради предлога за њихову измену и допуну 
као и доношење и нових прописа; пружа 
стручну помоћ на отклањању последица 
ванредних догађаја; организује израду 
периодичних извештаја о техничком стању 
пруга са аспекта безбедности и редовитости 
саобраћаја; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
1759 - Главни инжењер за скретнице и дуги 
трак шина 
Организује израду периодичних извештаја о 
техничком стању колосека и скретница 
укључених у дтш; организује рад и учествује у 
изради техничке документације на санацији 
колосека и скретница и њихово укључивање у 
дтш; води евиденцију о стању колосека и 
скретница укључених у дуги трак шине; врши 
контролу и преглед скретница заварених у дтш 
и предлаже деонице за санацију у зависности 
од степена угрожености; прати промене у 
методама заваривања шина и скретница и 
пружа стручну помоћ при извршењу ових 
радова; стара се о примени савремених метода 
у изради и одржавању колосека и скретница у 
дтш; учествује у раду стручних комисија; 
анализира дијаграме стварног и геометријског 
стања колосека мерним колима и предлаже 
мере за откалањање слабих места на пругама 
код којих је колосек укључен у дтш; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1760 - Организатор за специјална превожења 
Координира рад из области нарочитих 
пошиљки; прикупља и обрађује податке о 
сагласностима и условима за превоз пошиљки 
са прекораченим осовинским оптерећењем и 
података о негабаритним местима; прописује 
техничко сигурносне услове и прати превоз 
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пошиљки са прекораченим товарним 
профилима и осовинским оптерећењем; 
сарађује са другим секторима и другим 
привредним друштвима по питању превоза 
нарочити пошиљки; прати компликоване 
нарочите пошиљке; даје предлоге за уклањање 
негабаритних места на пругама; учествује у 
изради трошковника превоза нарочитих 
пошиљки на бази постојећих података, 
учествује у испитивању могућности превоза 
нарочити пошиљки; сарађује са оперативним 
одељењима у случајевима потребе пратње 
посебних возова са специјалним пошиљкама; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1761 - Референт за евиденцију лаганих 
вожњи и ограничених брзина 
Анализира захтеве секција ЗОП-а и других 
извођача радова за предвиђене затворе пруга и 
колосека; учествује у изради и праћењу 
норматива за затворе пруге, анализе 
искоришћења и прекорачења затвора пруге са 
предлогом за измену истих; разматра захтева за 
увођење лаганих вожњи и смањених брзина; 
сарађује са надлежним службама ради увођења 
и укидања истих; води евиденцију одобрених 
затвора пруге, привремених лаганих вожњи и 
смањених брзина као и њиховим променама; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1762 - Самостални инжењер за одржавање 
горњег строја 
Израђује техничку документацију и потребне 
евиденције горњег строја; анализира захтеве 
секција ЗОП-а и других извођача за планиране 
затворе пруга и колосека и усаглашава их са 
саобраћајном и електротехничком делатношћу 
ради одобравања; учествује у изради и праћењу 
норматива, анализи искоришћених и 
прекорачених затвора са предлогом за измену 
истих; разматра захтеве за увођење лаганих 
вожњи и смањених брзина и сарађује са другим 
службама ради увођења и укидања истих; води 
евиденцију одобрених затвора пруге, 
привремених лаганих вожњи и смањених 
брзина, њиховим променама; израђује 
периодичне анализе о извршењу затвора пруга 
и привремених лаганих возњи; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
 

1763 - Виши стручни сарадник за геометрију 
колосека 
Врши потребна геодетска снимања, мерења и 
обележавања на терену и израђује техничку 
документацију за реализацију радова на 
инвестиционом и редовном одржавању 
грађевинске инфрастуктуре; учествује у 
доношењу планова везаних за геометрију 
колосека и учествује у извођењу свих 
геодетских радова; врши потребна геодетска 
опажања приликом санације објеката доњег 
строја; учествује у снимању и картирању 
планова експропријације и изради нових 
предлога; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора у којем ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1764 - Водећи инжењер за одржавање путних 
прелаза и одвојних скретница за 
индустријске колосеке 
Учествује у комисијама за преглед одвојних 
скретница за индустријске колосеке и путних 
прелаза; води евиденцију и техничку 
документацију о стању одвојних скретница за 
индустријске колосеке и путне прелазе; 
учествује у комисијама за давање сагласности 
за градњу нових, реконструкцију и одржавање 
одвојних скретница за индустријске колосеке и 
путних прелаза; учествује у поступку 
уговарања радова на путним прелазима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОЊИ СТРОЈ 
1765 - Руководилац одељења 
Руководи пословима и организује рад на 
извршењу послова и радних задатака из 
области доњег строја пруга; врши преглед, 
прати, анализира техничко стање објеката 
доњег строја и даје предлоге за предузимање 
мера санације; организује рад на изради плана 
текућег и инвестиционог одржавања доњег 
строја пруга, прати њихово извршење и у 
сарадњи са стручним службама и секцијама 
ЗОП-а, израђује периодичне извештаје по 
физичким и финансијским показатељима; 
учествује у припреми материјала за израду 
смерница за ред вожње; учествује у раду 
стручних комисија; прати примену 
саобраћајно-техничких прописа и учествује у 
изради предлога за њихову измену и допуну 
као и доношење нових прописа; пружа стручну 
помоћ на отклањању последица ванредних 
догађаја; организује израду периодичних 
извештаја о техничком стању пруга са аспекта 
безбедности и редовитости саобраћаја; 
учествује у давању пројектних задатака за 
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израду инвестиционо техничке документације 
за санацију доњег строја пруга; врши интерни 
технички преглед и пријем радова на главној 
оправци пруга у области доњег строја; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1766 - Главни организатор за одржавање 
мостова 
Организује и координира послове на санацији 
мостова; врши преглед, прати и анализира 
техничко стање мостова; прати и примењује 
иновације у области санације мостова 
применом нових материјала и техничких 
решења; учествује у давању пројектних 
задатака за израду инвестиционе – техничке 
документације за санацију мостова; учествује у 
раду стручних комисија; прати постојеће 
техничке прописе и учествује у њиховим 
изменама и допунама; врши преглед мостова 
према одредбама законске регулативе и 
важећих правилника; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1767 - Организатор за санацију трупа пруге и 
геотехнику 
Води инжењерско геолошке послове; предлаже 
и даје техничка решења и прати извршење 
радова; учествује у раду стручних комисија; 
учествује у изради геолошких и геомеханичких 
предлога за санацију клизишта и одрона; 
учествује у геолошким истражним радовима и 
организује израду геомеханичке подлоге код 
санације трупа пруге, мостова и тунела; 
проучава нова техничка решења и материјале; 
врши преглед и пријем радова на санацији и 
градњи трупа пруге и објеката доњег строја; 
учествује у изради плана инвестивционог 
одржавања трупа пруге; врши преглед трупа 
пруге према одредбама важећих правилника; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1768 - Организатор за заштиту пруге од 
вегетације, бујица и снегозаштиту 
Организује и координира послове заштите 
пруга од бујица у домену редовног и 
инвестиционог одржавања пруга; учествује у 
давању пројектних задатака за израду 
инвестичионо –техничке документације за 
санацију бујичних токова; учествује у раду 
стручних комисија; координира надзор на 
регулацији бујичних токова; ради на 
смерницама за израду оперативних планова 

снегозаштите и обезбеђење саобраћаја у 
зимским условима и учествује у изради 
оперативног плана; сарађује са научним и 
стручним институцијама у вези техничко 
технолошког унапређења хемијског сузбијања 
вегетације на пругама и учествује у изради 
динамичких планова хемијског уништавања 
вегетације; координира, води и прати израду и 
реализацију плана борбе у зимским условима; 
координира набавку хербицида и пестицида; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1769 - Водећи организатор за тунеле 
Организује и координира послове на санацији 
тунела; врши преглед, прати и анализира 
техничко стање тунела; прати и примењује 
иновације у области санације тунела применом 
нових материјала и техничких решења; 
учествује у давању пројектних задатака за 
израду инвестиционе – техничке документације 
за санацију тунела; учествује у раду стручних 
комисија; прати постојеће техничке прописе и 
учествује у њиховим изменама и допунама; 
врши преглед тунела према одредбама важећих 
правилника; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
1770 - Руководилац одељења 
Руководи оделењем и учествује у планирању, 
праћењу, контроли извршених радова и 
ефектима рада механизације; учествује у 
изради оперативних, периодичних и годишњих 
планова рада тешке механизације; учествује у 
одређивању приоритета рада на механизованом 
одржавању колосека сходно извршеним 
снимањима и дијаграмима; анализира 
финансијске ефекте рада механизације; пружа 
стручну помоћ при експлоатацији 
механизације, примени техничких прописа и 
стандарда; предлаже нове и учествује у измени 
постојећих прописа у области механизованог 
одржавања; организује и прати рад тешке 
грађевинске механизације, грађевинских 
машина, експлоатцију вагона и ситне 
механизације; обезбеђује затвор пруге за рад 
механизације; учествује у изради програма 
школовања извршног особља; учествује у раду 
стручних комисија; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
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1771 - Главни организатор за експлоатацију 
механизације 
Учествује у изради оперативних планова рада 
тешке механизације; анализира извршење 
утврђених оперативних планова рада тешке 
механизације на бази месечних извештаја; 
пружа стручну помоћ при експлоатацији 
механизације, примени техничких прописа и 
стандарда; учествује у изради инвестиционих 
програма за обнову и набавку нове опреме за 
механизовано одржавање пруга; планира и 
прати радове специјалних возила за 
испитивање, брушење, регенерацију и 
заваривање шина; прати и учествује у усвајању 
нових и измени постојећих прописа у области 
механизованог одржавања железничких пруга; 
планира и прати превоз и обезбеђење туцаника 
неопходног за контиунирани рад механизације; 
обезбеђује и прати остварење затвора пруга; 
учествује у изради програма школовања 
извршног особља; учествује у раду стручних 
комисија; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора у којем ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1772 - Руководилац пројекта за примену 
мерне технике у одржавању пруга 
Организује и врши израду оперативних планова 
и приоритета за примену мерне технике и 
механизације у одржавању пруга; сарађује са 
секцијама ЗОП-а при изради оперативног плана 
ангажовања мерне технике; анализира 
дијаграме мерних вожњи у циљу утврђивања 
приоритета рада на регулисању и решетању 
колосека; уводи у саобраћај, прати рад мерне 
технике и анализира добијене нумеричке и 
графичке податке; учествује у изради 
калкулација цена, ангажовања и рада мерне 
технике и остале механизације; учествује у 
раду стручних комисија; учествује у изради 
програма и води техничку документацију 
снимања пруга; учествује у изради програма 
школовања запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1773 - Виши стручни сарадник за 
реализацију и праћење механизованог 
одржавања пруга 
Прати механизовано одржавање пруга; 
обрађује податке неопходне за затворе пруга 
ради механизованог одржавања; прати 
реализацију рада тешке механизације и 
експлоатације вагона; прикупља, евидентира и 
чува податке о раду механизације преко 
дневних, месечних, кварталних, полугодишњих 
и годишњих извештаја и сачињава потребне 

извештаје; учествује у изради и прати 
реализацију оперативних планова рада 
механизације; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ 
1774 - Руководилац одељења 
Руководи оделењем и учествује у изради 
планова текућег и инвестиционог одржавања 
тешке грађевинске механизације, грађевинских 
машина, вагона и ситне механизације; 
учествује у изради оперативних планова рада 
тешке механизације; прати извршење 
планираног одржавања; анализира учинак рада 
механизованог одржавања пруга, објеката и 
пружних постројења; анализира финансијске 
ефекте рада механизације; пружа стручну 
помоћ при текућем и инвестиционом 
одржавању механизације, примени техничких 
прописа и стандарда; предлаже нове и 
учествује у измени постојећих прописа у 
области механизованог одржавања; учествује у 
изради инвестиционих програма за обнову и 
набавку нове механизације; учествује у изради 
програма школовања извршног особља; 
учествује у раду стручних комисија; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1775 - Главни контролор за одржавање 
механизације и праћење потрошње 
Пружа стручну помоћ у отклањању кварова на 
механизацији; врши контролу техничке 
докментације; врши контролу утрошка горива, 
мазива, материјала и резервних делова и врши 
контролу благовремене набавке истих; прати 
прописе; координира са секцијама ЗОП-а и 
секцијом за механизовано одржавање пруга; 
контролише поступак одржавања механизације 
и утрошака резервних делова и материјала, 
периодичних прегледа, средњих оправки и 
ревизија машина, дрезина и вагона; у оквиру 
својих послова и радних задатака организује и 
контролише извршење решења унутрашње 
контроле и инспекцијских служби; прати 
квалитет извршених услуга оправке и квалитет 
резервних делова; врши периодичне анализе 
стања механизације; врши контролу 
реализације уговора за услуге оправке 
механизације и набавке резервних делова и 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
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1776 - Референт за техничку документацију 
Прикупља податке потребне за израду планова 
текућег и ивестиционог одржавања пружне и 
грађевинске механизације; прати извођење 
радова у ремонтним радионицама на 
инвестиционом одржавању опреме; врши 
обједињавање инвестиционих планова за 
набавку нове опреме; учествује у планирању 
набавке резервних делова; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1777 - Самостални инжењер за одржавање 
пружне, грађевинске механизације и 
вучених средстава 
Води евиденцију и прати податке о пружној и 
грађевинској механизацији, тешким моторним 
дрезинама, грађевинским машинама, вагонима 
и ситној механизацији, стању и исправности 
исте; утврђује обим радова на текућем и 
инвестиционом одржавању; организује 
извођење радова у ремонтним радионицама; 
врши периодичну анализу о стању 
механизације у секцијама ЗОП-а и 
механизованог одржавања пруге; обједињава 
инвестиционе планове за набавку нове опреме 
за одржавање пруга; организује, пружа стручну 
помоћ и учествује у поправци машина; 
учествује у квалитативном и квантитативном 
пријему новокупљене опреме; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПЛАН И 
АНАЛИЗУ 
1778 - Руководилац одељења 
Руководи пословима техничког плана и 
организује исте у одељењу; израђује годишњи 
план редовног и инвестиционог одржавања 
грађевинске инфраструктуре; израђује 
квартални, шестомесечни и годишњи извештај 
о пословању сектора; припрема предлоге 
уговора и пратеће документације у поступку 
уговарања радова на инвестиционом 
одржавању грађевинске инфраструктуре и 
прати реализацију закључених уговора; 
учествује у раду стручних комисија; врши 
анализу цена услуга, материјала и опреме; 
прати финансијске ефекте услуга Друштва 
трећим лицима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
 
 

1779 - Организатор за уговоре, анализу и 
калкулације 
Учествује у изради и праћењу реализације 
годишњег програма редовног и инвестиционог 
одржавања грађевинске инфраструктуре; врши 
контролу јединичних цена, прикупља и 
израђује пратећу документацију при уговарању 
и врши контролу обрачуна извршених радова и 
услуга; прати цене материјала, опреме и услуга 
на тржишту; учествује у анализи цена 
потребних за уговарање; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1780 - Референт за план и анализу 
Учествује у прикупљању података, 
обједињавању истих и припреми програма 
редовног и инвестиционог одржавања 
грађевинске инфраструктуре; води евиденцију 
закључених уговора за радове на 
инвестиционом одржавању грађевинске 
инфраструктуре и привремених ситуација 
достављених на плаћање; координира рад са 
надлежним службама сектора за финансијско 
рачуноводствене послове у вези динамике 
плаћања ситуација и фактура; учествује у 
изради кварталног, шестомесечног и годишњег 
извештаја о пословању сектора; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1781 - Водећи инжењер за технички план 
Израђује и прати реализацију годишњег 
програма редовног и инвестиционог одржавања 
грађевинске инфраструктуре; учествује у 
изради програма пословања Друштва у домену 
одржавања пруга пружних постројења и 
објеката; израђује квартални, шестомесечни и 
годишњи извештај о пословању сектора; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА 
1782 - Руководилац одељења 
Организује послове одржавања зграда, врши 
надзор над радовима и пријем изведених 
радова; у сарадњи са другим секторима 
организује активности за доношење плана 
одржавања зграда; даје стручна мишљења; 
учествује у активностима за припрему локација 
за градњу; прибавља грађевинске дозволе и 
друге сагласности одређених законом; израђује 
калкулације, понуде и анализе цена; даје 
пројектне задатке за израду инвестиционе и 
техничке документације; предлаже развојне 
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програме одржавања зграда и увођење нових 
материјала при грађењу; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1783 - Организатор за одржавање зграда 
Врши прикупљање података и припрему 
потребне документације за извођење радова на 
одржавању зграда; учествује у изради уговора 
за извођење радова; израђује динамичке 
планове за извођење радова и утрошке 
материјала; прикупља потребну документацију 
за издавање грађевинских дозвола и других 
сагласности одређених законом; учествује у 
раду комисија за преглед зграда, пријем и 
коначан обрачун извршених радова; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора у којем ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1784 - Референт за одржавање зграда 
Евидентира, класификује и чува техничку 
документацију редовног и инвестиционог 
одржавања зграда; обезбеђује податке и 
учествује у изради годишњих планова за 
редовно и инвестиционо одржавање зграда; 
води евиденцију редовног и инвестиционог 
одржавања зграда и прати извршење истих; 
учествује у састављању извештаја извршених 
радова; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора у којем ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1785 - Виши стручни сарадник за анализу и 
калкулацију 
Учествује у раду на изради и праћењу 
реализације годишњег програма редовног и 
инвестиционог одржавања зграда; врши 
контролу јединичних цена, учествује у изради 
пратеће документације при уговарању и 
контроли обрачуна извршених радова; прати 
цене материјала, опреме и услуга на тржишту; 
учествује у анализи цена потребних за 
уговарање; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
СЕКЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА 
1786 - Шеф секције 
Организује и координира рад оделења за 
техничке послове и организационих јединица - 
Деоница у секцији; предузима мере за 
извршавање свих послова и реализује план 
пословања у секцији; врши надзор и контролу 
рада свих организационих јединица; учествује 
у раду стручних комисија; стара се о 
спровођењу решења унутрашње контроле и 

инспекцијских органа; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; 
координира рад свих служби у секцији у циљу 
извршења постављених задатака на одржавању 
железничке инфраструктуре; прати и проучава 
постојеће прописе и стандарде и даје тумачење 
истих; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције, а по налогу 
директора сектора. 
 
1787 - Заменик шефа секције 
Координира рад одељења за техничке послове 
и свих организационих јединица - Деоница у 
оквиру секције; врши контролу рада свих 
организационих јединица-одељења за техничке 
послове и деоница; предузима мере за 
реализацију плана одржавања грађевинске 
инфраструктуре у секцији; врши надзор и 
контролу извршених радова; учествује у раду 
стручних комисија; стара се о спровођењу 
решења унутрашње контроле и инспекцијских 
органа; прати и проучава постојеће прописе и 
стандарде и даје тумачење истих; у одсуству 
шефа секције преузима све послове и обавезе 
истог; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу шефа секције и директора сектора и 
шефа секције. 
 
1788 - Помоћник шефа секције 
Координира рад одељења за техничке послове 
и свих организационих јединица - Деоница у 
оквиру секције; предузима мере за реализацију 
плана одржавања грађевинске инфраструктуре 
у секцији; врши надзор и контролу извршених 
радова; учествује у раду стручних комисија; 
стара се о спровођењу решења унутрашње 
контроле и инспекцијских органа; у одсуству 
шефа секције преузима све послове и обавезе 
истог; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу шефа секције и директора сектора и 
шефа секције: 
 
1789 - Шеф одељења 
Руководи радом одељења за техничке послове и 
координира рад са организационим јединицама 
у циљу редовног одржавања пруга, објеката и 
постројења; преглед елемената доњег и горњег 
строја и одређивање мера за санацију истих; 
организује израду и чување техничке 
документације; учествује у изради планова за 
редовно и инвестиционо одржавање пруге и 
објеката; врши надзор и пријем радова 
редовног и инвестиционог одржавања горњег и 
доњег строја; организације, руководи и 
контролише радове већег обима на горњем и 
доњем строју; припрема податке за израду реда 
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вожње и обезбеђује услове за прелазак на нови 
ред вожње; врши контролу исправности пруга и 
објеката према важећим правилницима и 
упутствима; врши израду оперативних планова 
за отклањање недостатака на колосеку; 
организује и контролише извршење решења 
унутрашње контроле и инспекцијских служби; 
учествује у раду стручних комисија; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање одељења којим руководи, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1790 - Главни инжењер за одржавање 
грађевинске инфраструктуре 
Израђује план прегледа и врши контролу стања 
пруге, пружних постројења и објеката; 
организује и учествује у изради плана за 
извршење радова инвестиционог и редовног 
одржавања горњег и доњег строја; врши надзор 
и пријем радова редовног и инвестиционог 
одржавања грађевинске инфраструктуре; врши 
контролу извршених радова и примене 
саобраћајно-техничких прописа; анализира 
дијаграме мерних вожњи и предлаже потребне 
мере; израђује оперативни план за одржавање 
пруга и организује саобраћај у зимским 
условима експлоатације; учествује у планирању 
набавке потребног материјала за извршење 
планираних радова; учествује у раду стручних 
комисија; прикупља податке и организује 
обезбеђење услова за прелазак на нови ред 
вожње; поступа по примедбама унутрашње 
контроле и инспекције; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1791 - Грађевински контролор за одржавање 
пруга 
Врши контролу стања, визуелни преглед и 
преглед из вучног возила, мерење колосека, 
скретница и других објеката дефинисаних 
правилницима на железници; организује и 
контролише радове на редовном и 
инвестиционом одржавању; анализира 
дијаграме мерних вожњи и предлаже мере за 
отклањање недостатака на прузи; припрема 
податке и учествује у изради планова за 
одржавање пруге, прати њихову реализацију; 
учествује у планирању и обезбеђењу саобраћаја 
у зимским условима експлоатације; врши 
надзор над извођењем радова одржавања пруге; 
врши контролу радних књига и евиденције 
уграђеног материјала горњег и доњег строја 
пруге; води техничку документацију; врши 
надзора над радовима горњег и доњег строја; 
прати нарочите пошиљке и води евиденцију о 
истим; учествује у раду стручних комисија; 

врши обраду података и прати извршење 
смерница реда вожње; анализира лагане возње 
и затворе пруга; контролише примену 
саобраћајно-техничких прописа; предузима 
мере по примедбама унутрашње контроле и 
инспекција; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1792 - Организатор послова одржавања 
грађевинске инфраструктуре 
Врши израду плана прегледа и контроле стања 
пруге, пружних постројења и објеката; 
учествује у изради плана за извршење радова 
инвестиционог и редовног одржавања горњег и 
доњег строја; врши надзор и пријем радова 
редовног и инвестиционог одржавања горњег и 
доњег строја; организује и контролише 
извршене радове; анализира дијаграме мерних 
вожњи и предлаже потребне мере; израђује 
оперативне планове за одржавање пруга и 
организује саобраћај у зимским условима 
експлоатације; врши надзор над извођењем 
радова; израђује документацију за набавку 
потребног материјала за извршење планираних 
радова и учествује у набавци; учествује у раду 
стручних комисија; прикупља податке и 
организује послова везано за прелазак на нови 
ред вожње; поступање по примедбама 
унутрашње контроле и инспекције; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1793 - Организатор за одржавање пружне и 
грађевинске механизације 
Води евиденцију и прати податке о пружној, 
грађевинској механизацији, друмским возилима 
и исправности истих; утврђује обим радова на 
текућем и инвестиционом одржавњу и 
организује, прати и врши пријем изведених 
радова у ремонтним радионицама; израђује 
периодичне анализе о стању механизације у 
секцији; обједињава инвестиционе планове за 
набавку нове опреме, учествује у 
квантитативном и квалитативном пријему 
новокупљене опреме; врши контролу и надзор 
над правилним коришћењем механизације; 
пружа стручну помоћ у вези одржавања 
механизације; учествује у планирању за 
заједничке набавке резервних делова; 
контролише потрошњу горива и мазива 
грађевинске механизације и друмских возила; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради а по 
налогу непосредног руководиоца. 
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1794 - Водећи организатор за план, анализу и 
норме 
Сачињава план редовног и инвестиционог 
одржавања пруге и објеката; утврђује годишње 
планиране цене и врши њихово праћење; прати 
остварене реализације и води евиденцију 
утрошака материјала у односу на годишње, 
кварталне и месечне планове рада; даје 
упутства о начину евидентирања радова и 
сравњење документације са радном књигом; 
контира изведене радове и утрошаке према 
утврђеној шеми контирања; врши измене и 
преконтирање уз образложење; даје упутство за 
примену норми и контролише њихову 
правилну примену; врши контролу дневних 
извештаја; контролише утрошак материјала у 
односу на утврђене норме и указује на 
евентуална одступања; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1795 - Организатор за план, анализу и норме 
Учествује у изради плана редовног и 
инвестиционог одржавања пруге и објеката; 
учествује у утврђивању годишњих планираних 
цена и врши њихово праћење; прати остварене 
реализације и води евиденцију утрошака 
материјала у односу на годишње, кварталне и 
месечне планове рада; даје упутства о начину 
евидентирања радова и сравњење 
документације са радном књигом; контира 
изведене радове и утрошке према утврђеној 
шеми контирања; врши измене и преконтирање 
уз образложење; врши контролу дневних 
извештаја; контролише утрошак материјала у 
односу на утврђене норме и указује на 
евентуална одступања; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1796 - Организатор за труп пруге и санацију 
Врши контролу стања трупа пруге визуелним 
прегледом - Насипа, усека, засека; сачињава 
евиденцију слабих и угрожених места на прузи; 
учествује у изради инвестиционо техничке 
докулментације за угрожене делове пруге; 
учествује у санацији слабих места на прузи; 
контролише планум пруге; учествује у пријему 
планума пруге код нових пруга и 
реконструкције постојећих пруга; врши преглед 
јаркова за одводњавање земљаног трупа; 
учествује у изради плана редовног и 
инвестиционог одржавања доњег строја; 
одговоран је за извршење радних задатака по 
примедбама и решењима органа контроле и 
инспекције; обавља и друге послове неопходне 

за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1797 - Референт за специјална превожења и 
праћење извршења наложених мера 
унутрашње контроле 
Учествује у пратњи нарочитих пошиљки; 
сарађује са надлежним службама и 
оперативним оделењима при превозу и пратњи 
возила са специјалним пошиљкама сагласно 
техничко-сигурносним условима; прати 
извршење мера наложених решењима 
унутрашње контроле и подноси извештаје о 
извршењу шефу секције; стара се о роковима 
утврђеним за отклањање неправилности и у том 
смислу даје одговарајуће примедбе, предлоге и 
извештаје о спровођењу истих; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1798 - Сарадник за геодетске послове 
Врши потребна геодетска снимања, мерења и 
обележавања на терену и израђује потребну 
техничку документацију ради реализације 
радова на редовном и инвестиционом 
одржавању грађевинске инфраструктуре; прати 
и учествује у извођењу свих геодетских радова; 
учествује у поступку разграничења земљишта; 
обједињује послове везане за катастар 
непокретности и експропријације земљишта; 
прати стање осовине и нивелете пруге у односу 
на пројектовано стање; врши сва потребна 
геодетска опажања приликом санација објеката 
доњег строја; обезбеђује податке за утврђивање 
својинског стања и намене земљишта; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1799 - Сарадник за одржавање пружне и 
грађевинске механизације 
Води и прати податке о пружној и грађевинској 
механизацији, друмским возилима и њиховом 
стању исправности; утврђује обим радова на 
текућем и инвестиционом одржавању истих и 
организује извођење радова у ремонтним 
радионицама; израђује периодичне анализе о 
стању механизације у секцији; врши контролу и 
надзор над правилним коришћењем 
механизације; пружа стручну помоћ у вези 
одржавања механизације; израђује планове за 
набавку резервних делова; контролише 
потрошњу горива и мазива грађевинске 
механизације и друмских возила; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
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1800 - Сарадник за одржавање зграда 
Води евиденцију зграда, стражара и службених 
објеката у секцији; израђује план и врши 
преглед зграда, стражара и службених објеката; 
врши надзор над извођењем радова на оправци 
зграда; припрема и прикупља податке за израду 
плана редовног и инвестиционог одржавања 
зграда; води потребну документацију у вези са 
уредним одржавањем зграда и осталих 
средстава рада; анализира потребе са 
финансијском и набавном службом ради 
обезбеђења потребних средстава и материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1801 - Секретар коресподент дактилограф 
Прима, заводи, разводи и експедује службену 
пошту; издаје налоге за службена путовања и 
води евиденцију издатих налога; требује 
потрошни материјал потребног за обављање 
административних послова; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1802 - Стручни сарадник за геодетске 
послове 
Врши потребна геодетска снимања, мерења и 
обележавања на терену и израђује потребну 
техничку документацију ради реализације 
радова на редовном и инвестиционом 
одржавању грађевинске инфраструктуре; 
обједињује послове катастра непокретности и 
експропријације земљишта; прати стање 
осовине и нивелете пруге у односу на 
пројектовање стање; врши сва потребна 
геодетска опажања приликом санација објеката 
доњег строја; учествује у раду утврђивања 
својинског стања и намене земљишта учествује 
у снимању и картирању планова 
експропријације и изради нових подлога; 
активно учествује у праћењу и извођењу свих 
геодетских послова; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1803 - Шеф деонице за горњи и доњи строј 
Врши контролу стања пруга, пружних 
постројења и објеката визуелним прегледом, 
прегледом из вучног возила и мерењем сходно 
важећим прописима; контролише примену 
саобраћајно-техничких прописа; води техничку 
евиденцију по важешим прописима; врши 
преглед и пријем радова редовног и 
инвестиционог одржавања горњег и доњег 
строја; организује рад и извршење послова по 

примедбама унутрашње контроле и инспекције; 
контролише радне књиге; учествује у 
отклањању недостатака по примедбама и 
решењима органа унутрашње контроле и 
служби инспекција; учествује у изради плана 
обезбеђења саобраћаја у зимском периоду; 
учествује при изради плана редовног и 
инвестиционог одржавања пруга; прати 
нарочите пошиљке и води евиденцију о истим; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1804 - Техничар - оператер 
Уноси податке у постојећу базу, врши 
електронску обраду и ажурирање истих; прима, 
заводи, разводи и експедује службену пошту; 
издаје путне налоге за службена путовања и 
води евиденцију издатих налога; требује 
потрошни материјал потребног за обављање 
административних послова; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1805 - Техничар за документацију 
Ради на прикупљању техничке документације о 
стању пруге и пружних постројења, врши 
класификацију и активности на обезбеђивању и 
чувању документације; ради на прикупљању 
података потребних за израду планова текућег 
и инвестиционог одржавања грађевинске 
инфраструктуре; учествује у обједињавању 
података за израду инвестиционих планова; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1806 - Техничар за компјутерску обраду 
података 
Припрема и уноси податке за компјутерску 
обраду; сачињава базу података и предузима 
мере ради очувања интегритета базе података; 
врши обраду, куцање и штампање података; 
обавља превентивно и текуће одржавање 
рачунарског система и опреме; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1807 - Техничар за одржавање индустријских 
колосека, путних прелаза и зграда 
Учествује у изради документације за набавку 
потребног материјала за извршење планираних 
радова и набавци истог; прати и контролише 
извршене радове; обавља визуелни преглед 
индустријских колосека, путних прелаза и 
зграда и потребна мерења према важећим 
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правилницима и прописима; води евиденцију и 
потребну техничку документацију; израђује 
елаборат за редовно и инвестиционо одржавање 
индустријских колосека, путних прелаза и 
зграда; израђује и ажурира податке неопходне 
за уговарање радова на индустријским 
колосецима, путним прелазима и зградама; 
врши обрачун и примопредају извршених 
радова из своје надлежности; води потребну 
евиденцију и обраду службених података; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1808 - Виши стручни сарадник за геодетске 
послове 
Води техничку документацију класификовану 
по пругама; учествује у изради документације; 
врши пренос података експропријације на 
планове општег премера; води евиденцију 
железничког земљишта и извршених уписа у 
извршене књиге; прати промене у власничким 
односима, прибављања и отуђења 
непокретности и ажурира податке; усаглашава 
евиденцију непокретности са подацима који се 
воде код републичког геодетског завода; 
учествује у разграничењу земљишта и 
припрема податке за укњижбу; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1809 - Виши стручни сарадник за одржавање 
индустријских колосека, путних прелаза и 
зграда 
Израђује документацију за набавку потребног 
материјала за извршење планираних радова и 
учешће у набавци; организује и контролише 
радове; обавља визуелни преглед 
индустријских колосека, путних прелаза и 
зграда и потребна мерења према важећим 
правилницима и прописима; води евиденцију и 
потребну техничку документацију; израђује 
елаборат за редовно и инвестиционо одржавање 
индустријских колосека, путних прелаза и 
зграда; учествује у уговарању за извођење 
радова на индустријским колосецима, путним 
прелазима и зградама; врши обрачун и 
примопредају извршених радова из своје 
надлежности; ради у стручним комисијама; 
води потребну евиденцију и обрађује службене 
податке; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
 
 

1810 - Виши стручни сарадник за одржавање 
пружне и грађевинске механизације 
Води евиденцију пружне и грађевинске 
механизације и стању исправности исте; 
утврђује обим радова на текућем и 
инвестиционом одржавању; израђује 
периодичне анализе о стању механизације у 
секцији; организује извођење радова у 
ремонтним радионицама; организује, пружа 
стручну помоћ и учествује у поправци пружних 
возила и остале механизације; обједињава 
инвестиционе планове за набавку нове опреме, 
учествује у квантитативном и квалитативном 
пријему новокупљене опреме; врши контролу и 
надзор над правилним коришћењем 
механизације; пружа стручну помоћ при 
редовном одржавању механизације; учествује у 
изради планова за набавке резервних делова; 
контролише потрошњу горива и мазива 
грађевинске механизације и друмских возила; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1811 - Виши стручни сарадник за технички 
план, анализу и норме 
Сачињава план редовног и инвестиционог 
одржавања пруге и објеката. Утврђује годишње 
планске цене и врши њихово праћење; прати 
остварење усвојених планова и води 
евиденцију годишњих, кварталних и месечних 
планова рада и утрошка материјала; прати 
материјалне трошкове; даје упутство о начину 
евидентирања радова у радној књизи ии део и 
њених прилога. Врши сравњење документације 
са радном књигом, контира сву документацију 
по шеми контирања, врши измене и 
преконтирање са образложењем уколико је то 
потребно даје упутство за примену норми у 
обрачунској документацији, контролише 
вођење дневних извештаја и радне књиге ии 
део, контролише правилну примену норми и 
норматива; контролише утрошак материјала у 
односу на усвојене нормативе и указује на 
одступања; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1812 - Виши стручни сарадник за техничку 
документацију 
Ради на прикупљању техничке документације о 
стању пруге и пружних постројења, утрошцима 
потрошног материјала, ради на класификацији 
техничке документације и на обезбеђивању и 
чувању документације; врши прикупљање 
података потребних за израду планова текућег 
и инвестиционог одржавања грађевинске 
инфраструктуре; врши обједињавање података 
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за израду инвестиционих планова; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1813 - Водећи инжењер 
Израђује план прегледа пруге, пружних 
постројења и објеката горњег и доњег строја; 
врши контролу стања пруге, пружних 
постројења и објеката визуелним прегледом, 
прегледом из вучног возила и мерењем сходно 
важећим прописима; учествује у изради плана 
инвестиционог и редовног одржавања горњег и 
доњег строја; врши надзор и пријем извршених 
радова; организује, руководи и контролише 
радове на горњем и доњем строју; прати 
примену саобраћајно-техничких прописа; води 
евиденцију техничке документације; анализира 
дијаграме мерних вожњи у циљу утврђивања 
приоритетних радова; израђује оперативни 
план за механизовано одржавање пруга и 
организовање саобраћаја у зимским условима 
експлоатације; израђује документацију за 
набавку потребног материјала и учествује у 
набавци; учествује у раду стручних комисија; 
организује школовање радника; поступа по 
примедбама унутрашње контроле и инспекције; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1814 - Водећи организатор за труп пруге и 
санацију 
Контролише стање трупа пруге визуелним 
прегледом - Насипа, усека, засека; води 
евиденцију слабих и угрожених места на прузи; 
учествује у изради техничке докулментације за 
угрожене делове пруге; учествује у санацији 
слабих места на прузи; контролише планум 
пруге; учествује у пријему планума пруге код 
нових пруга и реконструкције постојећих 
пруга; врши преглед јаркова за одводњавање 
земљаног трупа; прикупља податке за израду 
плана редовног и инвестиционог одржавања 
доњег строја; учествује у извршењу наложених 
мера по решењима органа контроле и 
инспекције; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1815 - Возач 
Врши преглед, припрему, текуће одржавање и 
управљање друмским возилима; води 
евиденцију коришћења возила и одговоран је за 
правилно попуњавање података у путним 
налозима; стара се о исправности и одржавању 
возила; учествује у отклањању мањих кварова; 
одговара за исправност саобраћајних 

докумената; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
ОЈ ПРУЖНЕ ДЕОНИЦЕ У СЕКЦИЈИ ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА 
1816 - АТ заваривач на терену 
Самостално обавља послове на заваривању 
шина и отклања сметње на прузи; прати и 
координира рад при извођењу радова; одговара 
за квалитет и квантитет извршених радова; 
одговара за рок извршења радова - Одобреног 
времена затвора пруге; обезбеђује 
благовремено потраживање резервних делова и 
материјала; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1817 - АТ заваривач 
Обавља послове заваривања шина и учествује у 
отклањању сметњи на прузи; одговара за 
квалитет и квантитет извршених радова; 
одговара за рок извршења радова - Одобреног 
времена затвора пруге; обезбеђује 
благовремено потраживање резервних делова и 
материјала; одговара за примену средстава за 
личну заштиту и безбедност на раду; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1818 - Аутоелектричар 
Самостално обавља послове на одржавању 
електроинсталација, уређаја на моторним 
пружним возилима, машинама и објектима уз 
примену мера личне заштите и безбедности на 
раду; благовремено требује материјал и алат 
неопходан за извршење радних задатака; 
одговара за квалитет и рок извршених радова; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1819 - Аутоелектричар специјалиста 
Организује, планира и учествује у извођењу 
радова на текућем одржавању електро уређаја 
на моторним пружним возилима и осталој 
механизацији; самостално обавља послове на 
одржавању електроинсталације, уређаја на 
моторним пружним возилима, машинама и 
објектима; благовремено требује материјал и 
алат неопходан за извршење радних задатака; 
стара се о примени мера личне заштите и 
безбедности на раду; одговара за квалитет и рок 
извршених радова; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
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у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца . 
 
1820 - Чувар објекта 
Обезбеђује и чува поверену имовину од крађа и 
других оштећења, води дневне евиденције; 
пријављиује противправне радње усмерених на 
поверену имовину; одржава чистоћу у 
просторијама организационе јединице; ложи и 
чисти котлове у грејној сезони; врши 
манипулацију погонског и потрошног 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1821 - Чувар прелаза 
Обезбеђује путни прелаз за саобраћај возова и 
друмских возила и води чуварску књигу, прима 
обавештења и саопштења о саобраћају возова; 
дочекује и прати пролазеће возове; чисти 
жљебове контра шине и коловозе на путним 
прелазима; одржава слободни профил на 
путним прелазима, врши контролу уређености 
колосека елемената горњег строја испред, иза и 
на самом путном прелазу; у случају квара на 
уређају за спуштање браника обавештава 
фонограмом суседне станице и предузима 
потребне мере за обезбеђење друмског и 
железничког саобраћаја на путном прелазу; 
врши осветлење сигнала на путном прелазу; 
одржава чистоћу и заштиту средстава у радној 
просторији; примењује опрему и средства за 
личну заштиту у току рада, штити и обезбеђује 
угрожених места према потреби; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1822 - Чувар пруге 
Врши преглед пруге, објеката и постројења на 
својој деоници према графикону и распореду; 
прима обавештења и саопштења о саобраћају 
возова; води бележне књиге за чувара пруге; 
врши заштиту и обезбеђење угрожених места 
на прузи; обавља преглед и одржавање 
слободног профила на прузи; отклања мање 
недостатке на колосеку; уклања предмете на 
скретницама, путним прелазима и мостовима у 
случају да присуство истих може угрозити 
безбедност саобраћаја; обезбеђује одређена 
места на прузи по посебном наређењу; сачекује 
пролазеће возове на прузи; пријављује 
неовлашћено заузеће и неовлашћену градњу на 

железничком земљишту у пружном појасу; 
преноси службену пошту; одржава своја 
сигнална средства и инвентар; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1823 - Ковач - бравар - механичар 
Врши одржавање делова возних средстава, 
механизације, лаке пружне механизације, 
пружног алата и сигналних средстава; ради 
браварске послове на одржавању скретница и 
колосека; благовремено потражујје материјал и 
алат неопходан за извршење радних задатака; 
одговара за одржавање и чување свог алата; 
одговара за квалитет и рок извршења радова и 
примену опреме и средстава за личну заштиту у 
току рада; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1824 - Механичар 
Обавља послове на одржавању возних 
средстава и остале механизације, одговара за 
квалитет и рок извршених радова; 
благовремено потражује материјал и алат 
неопходног за извршење радних задатака; 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1825 - Механичар специјалиста 
Самосатално врши дефектажу, поправке и 
редовно одржавање возних средстава и остале 
механизације, одговара за квалитет и рок 
извршених радова; благовремено потражује 
материјал и алат неопходан за извршење 
радних задатака; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1826 - Металостругар 
Самостално врши машинску обраду делова 
стругањем; одговара за квалитет и рок 
извршених радова; благоваремено потражује 
материјал и алат неопходног за извршење 
радних задатака; одржава алат и отклања мање 
кварове на средствима рада, одговара за 
примену опреме и средстава за личну заштиту 
на раду; обавља и друге послове неопходне за 
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ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1827 - Радник на манипулацији и 
регенерацији колосечног материјала 
Врши затесивање, терисање и окивање дрвених 
прагова, чисти колосечни материјал од 
корозије, врши бојење и антикорозивну 
заштиту, обавља класификацију и складиштење 
колосечног материјала, уређује радионички 
простор и друге помоћне послове без већег 
физичког напрезања; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1828 - Помоћник шефа ОЈ деонице 
Учествује у изради месечних и дневних 
планова за извођење радова у организационој 
јединици; врши контролу рада екипа за 
заваривање шина и извршених радова у 
радионици и на прузи; врши евидентирање и 
обрачун извршених радова; води материјалну и 
административну документацију; прати 
потребе и набавку материјала и резервних 
делова; врши контролу примене опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; обавља 
преглед исправности возила и примене 
прописа; врши контролу правилног коришћења 
алата, машина и опреме; у одсуству шефа ОЈ 
деонице врши замену истог и предузима све 
неопходне мере за извршење планираних и 
непредвиђених активности; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1829 - Помоћник шефа ОЈ пружне деонице 
Учествује у контроли стања, прегледу и мерењу 
исправности пруга, скретница и постројења; 
учествује у праћењу и контроли радова код 
машинског регулисања пруга и скретница; води 
евиденцију о извршеним радовима и радног 
времена; води евиденцију лаганих вожњи и 
затвора колосека; учествује у организацији 
радова горњег и доњег строја под затвором 
колосека; води евиденцију о уграђеном 
материјалу горњег строја и објеката доњег 
строја према важећим правилницима; 
предузима мере неопходне за извршење реда 
вожње; учествује у изради планова за извођење 
радова; води евиденцију материјалног 
пословања у деоници; врши контролу примене 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; у одсуству шефа ОЈ пружне деонице 
предузима све неопходне мере у циљу очувања 
безбедности саобраћаја; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 

функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непопсредног руководиоца. 
 
1830 - Пословођа у радионици 
Организује извршење дневних радних задатака 
при одржавању, обради и поправци опреме, 
алата, машинских делова и других средстава 
рада; контролише процеса рада и квалитет 
извршених радова; врши евиденцију утрошка 
материјала и благовремено обезбеђује исти; 
стара се за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1831 - Пословођа за заваривање 
Дефинише радне задатке и даје упутства за 
заваривање и извршење дневних радних 
задатака екипе за заваривање; координира рад 
варилачке екипе и учествује у извођењу радова; 
врши контролу утрошка материјала и 
благовремено обезбеђује исти; стара се за 
правилну примену опреме и средстава за личну 
заштиту у току рада заваривача; обезбеђује 
механизацију и раднике за време рада по 
сигнално саобраћајним прописима; одговоран 
је за квалитет и квантитет извршенх радова; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1832 - Пружни радник 
Изводи све радове на текућем и инвестиционом 
одржавању горњег и доњег строја што 
подразумева следеће: појединачна замена 
скретничких делова, шина у колосеку и 
прагова, регенерација материјала горњег строја, 
замена и одржавање ситног колосечног 
прибора, изолованих и класичних састава, 
регулисање колосека и скретница по смеру и 
нивелети, исправљање ширине колосека - 
Прекивање колосека и скретница, монтажа и 
демонтажа колосека и скретница; изводи 
радове на уређењу колосека и скретница у дтш., 
решетању, допуни или замени застора са 
планирањем. Врши пренос, утовар и истовар 
материјала на вагоне, вагонете и друмска 
возила. Врши кавање и уређење косина. 
Одржава путне прелазе, пероне, одвојне и 
заштитне јаркове, тунеле, подходнике, 
пропусте, мостове, потпорне и обложне зидове 
и опрему пруге. Врши машинско и ручно 
уништавање вегетације у пружном појасу. Ради 
на чишћењу снега у зимским условима на 
скретницама и перонима према оперативном 
плану; одговара за примену опреме и средстава 
за личну заштиту у току рада; обавља и друге 
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послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца 
 
1833 - Пружни радник за косине 
Обавља послове на уређењу падина и косина у 
смислу кавања лабавих стенских маса, 
уништава вегетацију и чисти одводне канале; 
ради на редовном одржавању вештачких 
објеката на падинама и косинама трупа пруге; 
брине се о исправности повереног алата; 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1834 - Руковалац двопутог багера 
Одржава багер у исправном стању за 
транспорт, нормалан и сталан рад под затвором 
колосека; обезбеђује багер за време рада и 
транспорта по сигнално саобраћајним 
прописима; самостално рукује радним 
уређајима багера; изводи радове по техничким 
описима и оперативном плану; одговара за 
примену опреме и средстава за личну заштиту у 
току рада; води потребну евиденцију о раду и 
одржавању багера; врши чишћење багера, 
подмазивање, снабдевање горивом и мазивима; 
врши обезбеђење, благовремено потраживање 
резервних делова и погонских материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1835 - Руковалац грађевинских машина 
Одржава машину у исправном стању за 
транспорт, нормалан и сталан рад на прузи; 
обезбеђује машине за време рада и транспорта 
по сигнално саобраћајним прописима; изводи 
радове по техничким описима и оперативном 
плану; одговара за примену опреме и средстава 
за личну заштиту у току рада; води потребну 
евиденцију о раду и одржавању машине и лаке 
пружне механизације; обавља чишћење машине 
и лаке пружне механизације, врши 
подмазивање, снабдевање горивом и мазивима; 
врши обезбеђење, благовремено потраживање 
резервних делова и погонских материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1836 - Руковалац крановима - ПУМ-ови 
Одржава машине у исправном стању за 
руковање крановима при извођењу 
грађевинских радова; обезбеђује машине за 
време рада и транспорта по сигнално 

саобраћајним прописима; одговара за примену 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; води потребне евиденције о раду и 
одржавању машине; чисти машине, подмазује, 
снабдева горивом и мазивима; обезбеђује 
резервне делове и погонски материјал; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1837 - Руковалац лаком пружном 
механизацијом 
Изводи радове на колосеку и скретницама 
лаком пружном механизацијом по техничким 
прописима.одржава лаку пружну механизацију 
у исправном стању. Води потребне евиденцију, 
везаних за употребу и одржавање лаке пружне 
механизације. Изводи све радове на редовном и 
инвестиционом одржавању горњег и доњег 
строја пруга. Одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1838 - Руковалац машине за машинско 
регулисање колосека 
Управља машином и врши транспорт машине 
до места рада по сигналним и саобраћајним 
прописима, рукује машином и изводи радове на 
машинском регулисању колосека по техничким 
прописима; врши контролу техничке 
исправности машине; учествује у оправкама 
машине; одржава машину у исправном стању; 
обезбеђује машину за време рада и транспорта 
по сигнално саобраћајним прописима; одговара 
за примену опреме и средстава за личну 
заштиту у току рада; води потребну евиденцију 
о раду и одржавању машине; врши редовне 
прегледе машине, чишћење подмазивање, 
снабдевање горивом и мазивима; обезбеђује 
благовремено потраживање резервних делова и 
погонских материјала; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1839 - Руковалац утоваривачима – Донели 
Одржава грађевинску машину и прикључне 
уређаје у исправном стању за руковање при 
извођењу грађевинских радова и манипулацији 
колосечним материјалом; обезбеђује машину за 
време рада и транспорта по сигнално 
саобраћајним прописима; одговара за примену 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; води потребну евиденцију о раду и 
одржавању машине; врши чишћење машине, 
подмазивање, снабдевање горивом и мазивима; 
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обезбеђује благовремено потраживање 
резервних делова и погонских материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1840 - Руковаоц стабилног котла 
Врши текуће одржавање стабилног постројења 
и грејног тела, рукује стабилним постројењима 
и контролише рад истог; обезбеђује загрејаност 
свих просторија, истовар и смештај огревног 
материјала, износи, депонује и утовара шљаку; 
ван грејне сезоне учествује у ремонту 
котловских постројења; одговара за примену 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1841 - Шеф ОЈ деонице 
Руководи и организује рад у ОЈ деоници; 
израђује и прати извршења дневних и месечних 
оперативних послова организационе јединице; 
врши контролу радова редовног и 
инвестиционог одржавања у организационој 
јединици; координира рад са стручним 
сарадницима секције у вези извођења радова у 
радионици и на прузи; организује вођење 
материјалне, књиговодствене и 
административне документације; врши 
школовање извршног особља; израђује 
калкулације и прати извршења норми; 
примењује и контролише коришћење заштитне 
опреме у организационој јединици – деоници; у 
оквиру својих послова и радних задатака 
одговоран је за извршење радова по 
примедбама и решењима органа контроле и 
служби инспекције; обавља преглед 
исправности возила и примене прописа; издаје 
путне налоге; прати коришћење алата, машина 
и опреме у складу са наменом; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1842 - Шеф ОЈ деонице за машинско 
регулисање колосека 
Руководи и организује рад у ОЈ; учествује у 
прегледу колосека, колосечног прибора и 
прагова као и контрола испуњености услова за 
извођење радова на прузи и скретницама; прати 
извођење радова у току механизованог 
одржавања пруга, врши координацију 
активности и сарадњу са наручиоцем радова, 
надзорним органом и пратећим службама, води 
грађевински дневник, врши примопредају 
радова уз комисијски записник; прати и 
контролише дневне и месечне извештаје; 

организује вођење материјалне, рачунске и 
административне документације; врши 
школовање кадрова; одговара за примену и 
контролу коришћења опреме и средстава за 
личну заштиту на раду у организационој 
јединици; у оквиру свијих послова и радних 
задатака одговоран је за извршење радова по 
примедбама и решењима органа контроле; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1843 - Шеф ОЈ пружне деонице 
Руководи и организује рад у пружној деоници; 
врши контролу стања, прегледа и мерења 
исправности пруга, скретница и постројења; 
обавља визуелни преглед пруге и објеката; 
контролише исправност пруге и скретница на 
вучном и вученом возилу; прегледа исправност 
изолованих састава; анализара дијаграме 
мерних вожњи и организује радове на 
отклањању неправилности из дијаграма мерних 
вожњи; врши припрему пруге за механизовано 
одржавње, учествује у праћењу и контроли 
радова код машинског регулисања пруга и 
скретница. Води евиденцију о извршеним 
радовима и радног времена; учествује у раду 
комисије за ислеђење ванредних догађаја; 
организује радове на отклањању последица 
ванредних догађаја; прати нарочите пошиљкеи, 
обавља контролу пруге и објеката по проласку 
исте; води евиденцију лаганих вожњи и затвора 
колосека; организује радове одржавања горњег 
и доњег строја под затвором колосека, води 
евиденције о уграђеном материјалу горњег 
строја и објеката доњег строја према важећим 
правилницима; припрема материјал за 
извршење реда вожње; организује радове на 
контроли и уређењу колосека завареног у дтш, 
заваривању шина, скретница и замени 
изолованих састава; израђује планове за 
извођење радова, даје налоге и упутства за 
извођење радова и контролише извршене 
радове; одговоран је за примену саобраћајно 
техничких прописа и мера заштите код 
пружног особља; води материјално пословањ у 
пружној деоници; извршава налоге унутрашње 
контроле и инспекције; врши школовање 
пружног особља; врши контролу неовлашћеног 
заузећа и неовлашћеног грађења на 
железничком земљишту и у пружном појасу; 
врши ноћне контроле особља, преглед 
примљене поште и поступа по истој; врши 
контролу материјалног пословања; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
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1844 - Виши стручни сарадник за 
организацију и праћење рада грађевинске 
механизације 
Прати механизовано одржавање пруге; 
обрађује документацију и податке за затворе 
пруга ради механизованог одржавања; прати 
реализацију рада грађевинске механизације и 
експлоатације вагона; прикупља, евидентира и 
чува податке о раду механизације преко 
дневних, месечних, кварталних, полугодишњих 
и годишњих извештаја и сачињава потребне 
извештаје; учествује у изради и праћењу 
реализације оперативних планова рада 
механизације; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1845 - Вођа групе за манипулацију и 
регенерацију колосечног материјала 
Води евиденцију придобијеног колосечног 
материјала након завршених радова, организује 
транспорт колосечног материјала до радионице, 
учествује у класификацији придобијеног 
колосечног материјала до радионице, даје 
потребна упутства и организује рад на 
регенерацији и складиштењу колосечног 
материјала, координира рад са другим 
службама у циљу обезбеђења придобијеног 
колосечног материјала, води евиденцију о 
задужењу и раздужењу колосечног материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1846 - Вођа пружних радова 
Организује и учествује у извођењу радова 
редовног и инвестиционог одржавања горњег и 
доњег строја пруге и објеката у складу са 
издатим налозима; врши визуелни прелед пруге 
и објеката своје деонице; врши мерење и 
преглед колосека и скретница; врши стални 
надзор и контролу извршених радова, 
обезбеђује место рада и прати спровођење мера 
безбедности радника; сигналише лагане вожње 
и обезбеђује затворе пруга; организује превоз 
радника и материјала; врши контролу 
негабаритних места на деоници; контролише 
исправност и стара се о повереној лакој 
пружној механизацији, алату и оруђу за рад; 
води извештаје о извршеним радовима, 
утрошеном материјалу и радном времену; врши 
контролу неовлашћеног заузећа и невлашћене 
градње на железничком земљишту у пружном 
појасу; стара се о примени опреме и средстава 
за личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 

функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1847 - Вођа пружних радова (III степен 
стручне спреме) 
Учествује у организацији и извођењу радова 
редовног и инвестиционог одржавања горњег и 
доњег строја пруге и објеката у складу са 
издатим налозима; врши визуелни прелед пруге 
и објеката своје деонице; врши мерење и 
преглед колосека и скретница; врши контролу 
извршених радова, обезбеђује место рада и 
прати спровођење мера безбедности радника; 
сигналише лагане вожње и обезбеђује затворе 
пруга; организује превоз радника и материјала; 
врши контролу негабаритних места на деоници; 
контролише исправност и стара се о повереној 
лакој пружној механизацији, алату и оруђу за 
рад; води извештаје о извршеним радовима, 
утрошеном материјалу и радном времену; врши 
контролу неовлашћеног заузећа и невлашћене 
градње на железничком земљишту у пружном 
појасу; стара се о примени опреме и средстава 
за личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1848 - Вођа пружних радова за косине 
Организује и изводи радове редовног 
одржавања на косини по налогу за рад; 
обезбеђује место рада и прати спровођење мера 
безбедности радника у току извођења радова; 
врши периодични преглед деонице ради 
утврђивања стања косине и обавештава шефа 
деонице о стању исте; врши надзор над 
правилном употребом материјала, алата и 
пружних возила; води дневне извештаје о 
извршеном раду и утрошку материјала; води 
евиденцију радног времена; прима обавештења 
и саопштења о саобраћају возова; стара се за 
примену опреме и средстава за личну заштиту у 
току рада; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1849 - Вођа пружних радова за оправку 
скретница 
Дефинише радне задатке, даје упутства за рад и 
учествује у извођењу радова на оправци 
скретница; контролише извођење радова; води 
извештаје о извршеним радовима и утрошеном 
материјалу; обезбеђује неопходне мере 
безбедности и заштите радника у току рада; 
одржава средства за рад, алат и прибор; стара 
се за правилну примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
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функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1850 - Возач аутобуса 
Превози запослене у службене сврхе; стара се о 
безбедности запослених које превози; одражава 
аутобус у исправном стању и врши мање 
поправке; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада, стара 
се о техничкој исправности аутобуса 
снабдевености горивом и мазивом; води 
евиденцију о коришћењу и кретању аутобуса, 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1851 - Возач 
Превози материјал, алат, опрему и запослене 
при извођењу радова; стара се о безбедности 
запослених и терета који превози; одржава 
возила у исправном стању и врши мање 
поправке; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада, стара 
се о техничкој исправности возила, 
снабдевености горивом и мазивом; води 
евиденцију о коришћењу и кретању возила; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1852 - Возач друмског возила 
Превози терет и запослене; стара се о 
безбедности запослених и терета који превози; 
учествује у одржавању возила у исправном 
стању и вршењу мањих поправки; примењује 
опрему и средства за личну заштиту у току 
рада, стара се о техничкој исправности возила, 
снабдевености горивом и мазивом; води 
евиденцију о коришћењу и кретању возила; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1853 - Возач и руковалац двопутог камиона 
Врши транспорт камиона до места рада по 
сигналним и саобраћајним прописима; 
самостално рукује утоварном платформом. 
Превози запослене и материјал ради извршења 
радова на прузи. Стара се о безбедности 
запослених и материјала приликом превоза. 
Одговара за примену сигнално-саобраћајних 
прописа и опреме и средстава за личну заштиту 
у току рада. Одржава возила, самостално 
отклања мање кварове, обавља прање камиона 
и учествује у отклањању већих кварова. Стара 
се о снабдевању камиона деловима, горивом и 
мазивима.води потребну евиденцију везану за 
кретање у саобраћају и извршене радове. 

Обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1854 - Возач и руковалац моторног пружног 
возила са дизалицом 
Врши транспорт материјала дрезином по 
сигнално саобраћајним прописима, превози 
запослене ради извршења радова на прузи. 
Самостално рукује дизалицом при утовару и 
истовару материјала стара се о безбедности 
запослених и материјала приликом превоза. 
Одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; одржава моторно 
пружно возило, самостално отклања мање 
кварове, пере дрезину и учествује у отклањању 
већих кварова. Стара се о снабдевању дрезине 
деловима, горивом и мазивима.води потребну 
евиденцију везану за кретање у саобраћају и 
извршене радове. Обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1855 - Возач камиона 
Превози материјал, алат и опрему; прати утовар 
и истовар терета који превози; стара се о терету 
у току вожње; одржава возило у исправном 
стању и врши мање поправке; стара се о 
техничкој исправности возила, снабдевености 
горивом и мазивом; одговара за примену 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; води евиденцију о коришћењу и кретању 
возила; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1856 - Возач моторног пружног возила 
Превози запослене и материјал ради извршења 
радова на прузи; стара се о безбедности 
запослених и материјала приликом превоза, 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; самостално рукује 
свим уређајима и опремом на дрезини; одржава 
возила, самостално отклања мање кварове, пере 
дрезину и учествује у отклањању већих 
кварова; стара се о снабдевању дрезине 
деловима, горивом и мазивима; води потребне 
евиденције везане за рад возила и кретање у 
саобраћају; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1857 - Заменик шефа ОЈ деонице 
Израђује месечне и дневне планове за извођење 
радова у организационој јединици; организује и 
контролише рад екипа за заваривање шина; 
контролише извршене радове у радионици и на 
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прузи, евидентира и врши обрачун извршених 
радова; води материјалну и административну 
документацију; школује извршно особље; 
прати потребе и набавку материјала и 
резервних делова; врши контролу примене 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; врши преглед исправности возила и 
примене прописа; издаје путне налоге; 
контролише правилно коришћење алата, 
машина и опреме; у одсутности шефа ОЈ 
деонице врши замену истог и предузима све 
неопходне мере за извршење планираних и 
непредвиђених активности; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1858 - Заменик шефа ОЈ пружне деонице 
Врши контролу стања, преглед и мерење 
исправности пруга, скретница и постројења; 
контролише исправност пруге и скретница на 
вучном и вученом возилу; врши преглед 
исправности изолованих састава; бврши 
анализу дијаграма мерне вожње; учествује у 
праћењу и контроли радова код машинског 
регулисања пруга и скретница; води евиденцију 
о извршеним радовима и радног времена; води 
евиденцију лаганих вожњи и затвора колосека; 
учествује у организацији радова горњег и 
доњег строја под затвором колосека; води 
евиденцију о уграђеном материјалу горњег 
строја и објеката доњег строја према важећим 
правилницима; предузима мере неопходне за 
извршење реда вожње; учествује у изради 
планова за извођење радова; води евиденцију 
материјалног пословања у деоници; врши 
контролу примене опреме и средстава за личну 
заштиту у току рада; врши контролу 
неовлашћеног заузећа и неовлашћене градње на 
железничком земљишту у пружном појасу; за 
свој рад одговоран је шефу пружне деонице; у 
одсутности шефа ОЈ пружне деонице 
предузима све неопходне мере у циљу очувања 
безбедности саобраћаја; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1859 - Заваривач 
Самостално обавља послове заваривања и 
наваривања машинских делова и металних 
конструкција код објеката и пружних возила; 
одговара за квалитет и рок извршених радова; 
благовремено потражује материјал и алат 
неопходан за извршење радних задатака; 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; одржава уређаје за 
заваривање и алате; обавља и друге послове 

неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1860 - Зидар 
Обавља зидарске послове на одржавању и 
градњи објеката; малтерише зидове код 
одржавања и градње објеката; врши 
бетонирање код санирања и изградње нових 
објеката; врши санацију и израду нових 
кровова; благоваремено потражује материјал и 
алате неопходне за извршење радних задатака; 
одговора за одржавање прибора и алата; 
одговора за квалитет и рок извршења радова; 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
СЕКЦИЈА ЗА МЕХАНИЗОВАНО 
ОДРЖАВАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА 
1861 - Бравар - Механичар (у деоници за 
мостове) 
Врши одржавање делова мостовске 
конструкције; одржава металне ограде, обавља 
замену дотрајалог металног причврсног 
прибора и лимова на мосту; благовремено 
потражује неопходан материјал и алат за 
извршење радних задатака; одговора за 
одржавање и чување алата којим је задужен; 
одговора за квалитет и рок извршења радова; 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1862 - Чувар у ОЈ 
Обезбеђује и чува поверену имовину; 
пријављује противправне радње усмерене на 
поверену имовину; одржава чистоћу у 
просторијама организационе јединице; ложи и 
чисти котлове у грејној сезони; врши 
манипулацију погонског и потрошног 
материјала; води књигу о примопредаји 
дужности; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1863 - Дефектатор и сервисер 
Отклања сложене кварове на машинама за 
одржавање пруга; врши оправку и регенерацију 
виталних делова машина; прати примену 
достигнућа из области одржавања хидраулике, 
пнеуматике и електрике, стручно обучава 
запослене за рад на сервисирању машина; 
благовремено обезбеђује резервне делове и 
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опрему за одржавање машина; одговара за 
примену опреме и средстава за личну заштиту 
на раду; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1864 - Главни диспечер за експлоатацију и 
одржавању механизације 
Организује, учествује и контролише извођење 
радова на текућем и инвестиционом одржавању 
средстава рада; обавља стручни увид у 
техничку исправност механизације; учествује у 
отклањању кварова на механизацији; 
контролише вођење дневних извештаја о раду и 
одржавању механизације; организује 
благовремено требовање резервних делова и 
материјала; обучава и оспособљава руковаоце 
машина у области текућег одржавања; врши 
контролу примене опреме и средстава за личну 
заштиту на раду у организационој јединици; 
учествује у дефектажи, контролним прегледима 
и поправци машина и вагона у саставу 
организационе јединице; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1865 - Главни инжењер за планирање, 
праћење и реализацију одржавања 
механизације 
Учествује у изради планова за текуће и 
инвестиционо одржавање механизације и 
изради инвестиционог програма за обнављање 
и увођење нових средстава за савремено 
одржавање пруга; пружа стручну помоћ у 
отклањању кварова на машинама за 
механизовано одржавање пруга; води техничку 
докментацију; контролише утрошак погонског 
материјала и резервних делова и благовремену 
набавку истих; координира рад са другим ОЈ 
при периодичним прегледима и средњим 
оправкама ревизија машина и дрезина, 
организује и учествује у благовременим 
интервенцијама на средствима рада; врши 
контролу радних књига; у оквиру својих 
послова и радних задатака организује и 
контролише извршење решења унутрашње 
контроле и инспекцијских служби; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1866 - Главни машински диспечер 
Организује, учествује и контролише извођење 
радова на текућем и инвестиционом одржавању 
средстава рада моторних пружних и друмских 
возила; врши стручни увид у техничку 
исправност вучних возила; организује 

одржавање, сервисирање и баждарење 
тахографа; организује и учествује на 
отклањању кварова на механизацији; 
контролише вођење дневних извештаја о раду и 
одржавању механизације; организује 
благовремено требовање резервних деловаи 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1867 - Главни руковалац машина за 
снимање геометријског стања колосека 
Управља и рукује мерним колима за снимање 
геометријског стања пруга. Врши контролу 
техничке исправности машине; учествује и 
организује оправке машине; организује 
одржавање и одржава машину у исправном 
стању; обезбеђује машину за време рада и 
транспорта по сигнално саобраћајним 
прописима; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; води 
потребну евиденцију о раду и одржавању 
машине; врши редовне прегледе машине, 
чишћење подмазивање, снабдевање горивом и 
мазивима; обезбеђује благовремено 
потраживање резервних делова и погонских 
материјала; одржава кола у исправном стању; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1868 - Главни руковалац за снимање 
стварног стања колосека 
Управља и рукује мерним колима за снимање 
стварног стања колосека. Врши контролу 
техничке исправности машине; учествује и 
организује оправке машине; организује 
одржавање и одржава машину у исправном 
стању; обезбеђује машину за време рада и 
транспорта по сигнално саобраћајним 
прописима; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; води 
потребну евиденцију о раду и одржавању 
машине; врши редовне прегледе машине, 
чишћење подмазивање, снабдевање горивом и 
мазивима; обезбеђује благовремено 
потраживање резервних делова и погонских 
материјала; одржава кола у исправном стању; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1869 - Главни руковаоц и вођа радова на 
машини 
Управља машином, врши транспорт машине до 
места рада по сигналним и саобраћајним 
прописима, рукује и изводи радове са машином 
по техничким прописима; врши контролу 
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техничке исправности машине; учествује и 
организује оправке машине; организује 
одржавање и одржава машину у исправном 
стању; обезбеђује машину за време рада и 
транспорта по сигнално саобраћајним 
прописима; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; води 
потребну евиденцију о раду и одржавању 
машине; врши редовне прегледе машине, 
чишћење подмазивање, снабдевање горивом и 
мазивима; обезбеђује благовремено 
потраживање резервних делова и погонских 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1870 - Ковач - бравар - механичар (у деоници 
за мостове) 
Одржава делове мостовске конструкције, 
металне ограде, врши замену дотрајалог 
металног причврсног прибора и лимова на 
мосту; врши припрему за закивање и закива 
мостовске елементе; благовремено потражује 
неопходан материјал и алат за извршење 
радних задатака; одговара за одржавање и 
чување алата којим је задужен; одговара за 
квалитет и рок извршења радова; примењује 
опрему и средства за личну заштиту у току 
рада; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1871 - Механичар за одржавање тешке 
механизације 
Самосатално врши дефектажу, поправке и 
редовно одржавање возних средстава и остале 
механизације намењене механизованом 
одржавању пруга, одговара за квалитет и рок 
извршених радова; благовремено потражује 
материјал неопходан за извршење радних 
задатака и опреме неопходне за одржавање 
механизације; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1872 - Кувар 
Припрема храну, топле напитке и издаје исте 
запосленима који су у време извођења радова 
на терену; одржава хигијену у кухињи; 
учествује у набавкама намирница и састављању 
јеловника; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
 
 

1873 - Металостругар 
Самостално врши машинску обраду делова за 
одржавање вучних и вучених возила 
стругањем; одговара за квалитет и рок 
извршених радова; благоваремено потражује 
материјал и алат неопходан за извршење 
радних задатака; одржава машине, алате и 
отклања мање кварове, стара се за примену 
опреме и средстава за личну заштиту на раду; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1874 - Организатор послова и руковаоц 
резервних делова, опреме, инвентара и 
материјала 
Прати утрошак резервних делова материјала и 
инвентара и стар се о блавременом обезбеђењу 
истих; врши требовање и издавање резервних 
делова, материјала и инвентара; одговара за 
правилно ускладиштење и заштиту резервних 
делова, материјала и инвентара; води потребне 
евиденције и документације; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1875 - Помоћни радник 
Изводи радове мање сложености у ОЈ; помаже 
код извођења радова код стручних екипа у ОЈ; 
врши утовар и истовар материјала, алата, 
резервних делова, погонског горива; у грејној 
сезони врши истовар и смештај огревног 
материјала и изношењу депоновању шљаке; 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1876 - Пословођа за мостове 
Врши редован и периодични преглед мостова и 
пропуста; води, контролише и организује 
извршења редовних и инвестиционих радова а 
по потреби и инвенстиција; учествује у изради 
предлога плана основне делатности и плана 
инвестиционог одржавања за мостове и 
пропусте; води техничку, рачунску, 
материјалну и административну 
документацију; врши надзор над радом 
поверене групе радника са применом 
техничких, саобраћајно сигурносних прописа; 
одговара за примену опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
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1877 - Руковалац грађевинских машина 
Одржава машине у исправном стању за 
транспорт, нормалан и сталан рад на прузи; 
обезбеђује машине за време рада и транспорта 
по сигнално саобраћајним прописима; изводи 
радове по техничким описима и оперативном 
плану; одговара за примену опреме и средстава 
за личну заштиту у току рада; води потребну 
евиденцију о раду и одржавању машина; врши 
чишћење машине, подмазивање, снабдевање 
горивом и мазивима; обезбеђује резервне 
делове и погонски материјал; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1878 - Руковалац машине за динамичку 
стабилизацију колосека 
Транспортује машине до места рада по 
сигналним и саобраћајним прописима и изводи 
радове на динамичкој стабилизацији колосека; 
одржава машину у исправном стању; 
обезбеђује машину за време рада; одговара за 
примену опреме и средстава за личну заштиту у 
току рада; води потребну евиденцију о раду и 
одржавању машине; врши чишћење машине, 
подмазивање, снабдевање горивом и мазивима; 
обезбеђује благовремено потраживање 
резервних делова и погонских материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1879 - Руковалац машине за планирање 
засторне призме 
Транспортује машине до места рада по 
сигналним и саобраћајним прописима и изводи 
радове на машинском уређењу засторне 
призме; одржава машину у исправном стању 
обезбеђује машину за време рада; одговара за 
примену опреме и средстава за личну заштиту у 
току рада; води потребну евиденцију о раду и 
одржавању машине; врши чишћење машине, 
подмазивање, снабдевање горивом и мазивима; 
обезбеђује благовремено потраживање 
резервних делова и погонских материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1880 - Руковалац машине за планирање 
засторне призме и машине за регулисање 
смера 
Транспортује машине до места рада по 
сигналним и саобраћајним прописима и изводи 
радове на машинском уређењу засторне призме 
и регулисање смера; одржава машину у 
исправном стању обезбеђује машину за време 

рада; одговара за примену опреме и средстава 
за личну заштиту у току рада; води потребну 
евиденцију о раду и одржавању машине; врши 
чишћење машине, подмазивање, снабдевање 
горивом и мазивима; обезбеђује благовремено 
потраживање резервних делова и погонских 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1881 - Руковалац машине за регулисање 
колосека по смеру и нивелети 
Транспортује машине до места рада по 
сигналним и саобраћајним прописима и изводи 
радове на регулисању колосека по смеру и 
нивелети по техничким прописима; одржава 
машине у исправном стању; обезбеђује машину 
за време рада; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; води 
потребну евиденцију о раду и одржавању 
машине; врши чишћење машине, подмазивање, 
снабдевање горивом и мазивима; обезбеђује 
благовремено потраживање резервних делова и 
погонских материјала; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1882 - Руковалац машине за снимање 
геометријског стања колосека 
Управља и рукује мерним колима за снимање 
геометријског стања пруга. Врши преглед и 
проверу техничке исправности машине; 
учествује у оправци машине; одржава машину 
у исправном стању; обезбеђује машину за 
време рада и транспорта по сигнално 
саобраћајним прописима; одговара за примену 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; води потребну евиденцију о раду и 
одржавању машине; врши редовне прегледе 
машине, чишћење подмазивање, снабдевање 
горивом и мазивима; обезбеђује благовремено 
потраживање резервних делова и погонских 
материјала; одржава кола у исправном стању; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1883 - Руковалац машине за снимање 
стварног стања колосека 
Управља и рукује мерним колима за снимање 
стварног стања колосека. Врши преглед и 
проверу техничке исправности машине; 
учествује у оправци машине; одржава машину 
у исправном стању; обезбеђује машину за 
време рада и транспорта по сигнално 
саобраћајним прописима; одговара за примену 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
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рада; води потребну евиденцију о раду и 
одржавању машине; врши редовне прегледе 
машине, чишћење подмазивање, снабдевање 
горивом и мазивима; обезбеђује благовремено 
потраживање резервних делова и погонских 
материјала; одржава кола у исправном стању; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1884 - Руковалац машине за замену прагова 
Вози машину до места рада под затвором 
колосека и изводи радове на механизованој 
замени прагова; одржава машину у исправном 
стању; обезбеђује машину за време рада и 
транспорта по сигнално саобраћајним 
прописима; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; води 
потребну евиденцију о раду и одржавању 
машине; врши чишћење машине, подмазивање, 
снабдевање горивом и мазивима; обезбеђује 
благовремено потраживање, резервних делова и 
погонских материјала; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1885 - Руковалац машине за замену 
скретница 
Самостално изводи радове на механизованој 
замени скретница; учествује у транспорту 
машине по сигналним и саобраћајним 
прописима; одржава машину у исправном 
стању; обезбеђује машину за време рада и 
транспорта по сигнално саобраћајним 
прописима; одговара за примену опреме и 
средстава за личну заштиту у току рада; води 
потребну евиденцију о раду и одржавању 
машине; врши чишћење машине, подмазивање, 
снабдевање горивом и мазивима; обезбеђује 
благовремено потраживање резервних делова и 
погонских материјала; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1886 - Руковалац вагоном за превоз 
скретница 
Самостално рукује вагоном за превоз 
скретница; превентивно и текуће одржава вагон 
у исправном стању за транспорт и рад на прузи; 
обезбеђује вагон за време рада и транспорта по 
сигнално саобраћајним прописима; изводи 
радове по техничким прописима и оперативном 
плану; одговара за примену опреме и средстава 
за личну заштиту у току рада; води потребну 
евиденцију о раду и одржавању вагона; врши 
чишћење и подмазивање вагона и благовремено 

обезбеђује резервне делове и погонски 
материјал; обезбеђује благовремено 
потраживање резервних делова и погонских 
материјала; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1887 - Самостални инжењер за одржавање 
машина за регулисање колосека 
Води и прати податке о машинама за 
регулисање колосека, стању и исправности 
исте; утврђује обим радова на текућем и 
инвестиционом одржавању; организује 
извођење радова у ремонтним радионицама; 
врши периодичну анализу о стању машина за 
регулисаwе колосека у ОЈ секције за 
механизовано одржавање пруге; обједињава 
инвестиционе планове за набавку нове опреме 
за одржавање пруга; организује, пружа стручну 
помоћ и учествује у поправци машина; 
учествује у квалитативном и квантитативном 
пријему новокупљене опреме; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1888 - Шеф одељења 
Руководи радом одељења за техничке послове и 
организационим јединицама учествује у изради 
плана за текуће и инвестиционо одржавање 
механизације; организује и контролише радове 
на текућем и инвестиционом одржавању 
машинске и електро опреме; прати планове за 
текуће и инвестиционо одржавање 
механизације; сарађује са другим секторима и 
трећим лицима; пружа стручну помоћ по 
питању насталих проблема у експлоатацији 
механизације; обезбеђује техничку 
документацију.организује, руководи и 
контролише радове већег обима на 
механизованом одржавању пруга; координира 
са надлежним службама у циљу благовремене 
набавке погонског материјала и резервних 
делова; контролише радне књиге у оквиру 
својих послова и радних задатака; организује и 
контролише извршење решења унутрашње 
контроле и инспекцијских служби; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1889 - Шеф ОЈ сервиса за одржавање 
грађевинске механизације 
Руководи и организује рад у ОЈ сервису; 
израђује и прати извршење дневних и месечних 
оперативних послова на одржавању 
грађевинске механизације; врши контролу 
радова редовног и ванредног одржавања у 
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сервису; по налогу шефа секције организује рад 
дрезина за уништавање вегетације и преглед 
мостова као и мерних кола; координира рад са 
стручним сарадницима секције у вези извођења 
радова у радионици и на прузи; организује и 
врши пријем резервних делова, материјала и 
извршених радова; организује вођење 
материјалне, књиговодствене и 
административне документације; врши 
школовање извршног особља; израђује 
калкулације и прати извршења норми; 
примењује и контролише коришћење заштитне 
опреме у организационој јединици – деоници; у 
оквиру својих послова и радних задатака 
одговоран је за извршење радова по 
примедбама и решењима органа контроле и 
служби инспекције; обавља преглед 
исправности возила и примене прописа; издаје 
путне налоге; прати коришћење алата, машина 
и опреме у складу са наменом; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1890 - Заменик шефа ОЈ сервиса за 
одржавање грађевинске механизације 
Израђује месечне и дневне планове за извођење 
радова у организационој јединици; организује и 
контролише рад запослених у ОЈ сервису; 
контролише извршене радове у радионици и на 
прузи, организује и врши пријем резервних 
делова, материјала и извршених радова, 
евидентира и врши обрачун извршених радова; 
води материјалну и административну 
документацију; школује извршно особље; 
прати потребе и набавку материјала и 
резервних делова; врши контролу примене 
опреме и средстава за личну заштиту у току 
рада; врши преглед исправности возила и 
примене прописа; издаје путне налоге; 
контролише правилно коришћење алата, 
машина и опреме; у одсутности шефа ОЈ 
деонице врши замену истог и предузима све 
неопходне мере за извршење планираних и 
непредвиђених активности; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1891 - Шеф ОЈ (за машинско регулисање и 
решетање колосека) 
Руководи и организује рад у ОЈ; учествује у 
прегледу колосека, колосечног прибора и 
прагова и врши контролу испуњености услова 
за извођење радова на прузи и скретницама; 
прати извођење радова у току механизованог 
одржавања пруга, координира активности и 
сарађује са наручиоцем радова, надзорним 

органом и пратећим службама. Води 
грађевински дневник, анализира мерне податке 
након извршених радова и врши примопредају 
радова уз комисијски записник; прати и 
контролише дневне и месечне извештаје; 
организује и води материјалну, рачунску и 
административну документацију; школује 
кадрове; израђује калкулације и прати 
извршење норми; примењује и контролише 
коришћење опреме и средстава за личну 
заштиту на раду у организационој јединици; у 
оквиру свијих послова и радних задатака 
одговора за извршење радова по примедбама и 
решењима органа контроле и служби 
инспекције; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1892 - Шеф ОЈ (за механизовану замену 
скретница) 
Учествује у прегледу колосека и скретница и 
контролише испуњености услова за извођење 
радова на механизованој замени скретница и 
прагова; прати извођење радова у току 
механизоване замене скретница, координира 
активности и сарађује са наручиоцем радова, 
надзорним органом и пратећим службама; води 
грађевински дневник, анализира мерне податке 
након извршених радова и врши примопредају 
радова уз комисијски записник; прати и 
контролише дневне и месечне извештаје; 
организује вођење материјалне, рачунске и 
административне документације; школује 
кадрове; израђује калкулације и прати 
извршења норми; старе се за примену и 
контролу коришћења опреме и средстава за 
личну заштиту на раду у организационој 
јединици; у оквиру свијих послова и радних 
задатака одговора за извршење радова по 
примедбама и решењима органа контроле и 
служби инспекције; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1893 - Шеф ОЈ деонице (за мостове) 
Руководи и организује рад у ОЈ деоници за 
мостове; израђује и прати извршења дневних и 
месечних оперативних послова организационе 
јединице; контролише радове редовног и 
инвестиционог одржавања у организационој 
јединици; врши координацију са стручним 
сарадницима оделења за техничке послове ОЦ 
у вези извођења радова на објектима доњег 
строја; организује вођење материјалне, 
рачунске и административне документације; 
школује кадрове; израђује калкулације и прати 
извршења норми; примењује и контролише 
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коришћење опреме и средстава за личну 
заштиту на раду у организационој јединици; у 
оквиру свијих послова и радних задатака 
одговора за извршење радова по примедбама и 
решењима органа контроле и служби 
инспекције; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање секције у којој 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1894 - Шеф секције 
Организује, руководи и координира рад у 
секцији; предузима мере за извршавање 
послова везаних за одржавање механизације и 
механизовано одржавање пруга у секцији; 
организује и учествује у изради плана за текуће 
и инвестиционо одржавање механизације; 
учествује у изради инвестиционог програма за 
обнову и набавку нове опреме за механизовано 
одржавање пруга; учествује у комисијама за 
квалитативни пријем и пуштање у рад 
новокупљене опреме; реализује план 
пословања секције; подноси извештај о раду 
директору сектора; врши надзор и контролу 
рада свих организационих јединица секције; 
врши контролу радних књига; стара се о 
спровођењу решења унутрашње контроле и 
инспекцијских органа; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу директора сектора. 
 
1895 - Техничар специјалиста 
Води и прати податке о пружној и грађевинској 
механизацији и стању њихове исправности, 
утврђује обим радова на текућем и 
инвестиционом одржавању; организује 
извођење радова у ремонтним радионицама; 
прати и врши надзор над правилним 
коришћењем механизацији; организује, пружа 
стручну помоћ и учествује у поправци машина 
учествује у изради планова за заједничке 
набавке резервних делова; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1896 - Тесар 
Обавља тесарске послове на одржавању 
мостова и пропуста; израђује оплату за 
бетонирање при санирању мостова; 
благоваремено потражује материјал и алат 
неопходан за извршење радних задатака; 
одговора за одржавање прибора и алата; 
одговора за квалитет и рок извршења радова; 
стара се за примену опреме и средстава за 
личну заштиту на раду; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 

у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1897 - Виши стручни сарадник за одржавање 
механизације 
Води и прати податке о механизацији, стању и 
исправности исте; утврђује обим радова на 
текућем и инвестиционом одржавању; 
организује извођење радова у ремонтним 
радионицама; врши периодичну анализу о 
стању механизације у организационој јединици 
секције за механизовано одржавање пруга; 
обједињава инвестиционе планове за набавку 
нове опреме за одржавање пруга; организује, 
пружа стручну помоћ и учествује у поправци 
машина; учествује у квалитативном и 
квантитативном пријему новокупљене опреме; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1898 - Водећи инжењер за одржавање тешке 
механизације 
Води и прати податке о тешкој механизацији и 
стању исправности исте; утврђује обим радова 
на текућем и инвестиционом одржавању; 
организује извођење радова у ремонтним 
радионицама; врши периодичну анализу стања 
тешке механизације у секцији; обједињава 
инвестиционе планове за набавку нове опреме; 
организује, пружа стручну помоћ и учествује у 
поправци машина; учествује у квалитативном и 
квантитативном пријему новокупљене опреме; 
врши преглед и контролу радних књига; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1899 - Вођа пружних радова 
Учествује у техничкој припреми, снимању и 
обележавању колосека; учествује у контроли 
припремних радова на прузи за отпочињање 
механизованог одржавања; преузима и 
припрема потребну документацију за 
регулисање колосека; обезбеђује машине и 
особље за време рада по сигнално саобраћајним 
прописима; изводи радове на машини са 
давањем потребних корекција; контролише 
квалитет изведених радова; води дневне и 
месечне извештаје; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1900 - Возач и руковалац моторног пружног 
возила за преглед мостова 
Вози дрезину по сигнално саобраћајним 
прописима. Самостално рукује уређајем за 
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преглед мостова.превози запослене и материјал 
ради извршења радова на прузи; стара се о 
безбедности људства и материјала приликом 
превоза. Одговара за примену сигнално-
саобраћајних прописа и опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада; самостално рукује 
дизалицом при утовару и истовару материјала. 
Одржава возило, самостално отклања мање 
кварове, пере дрезину и учествује у отклањању 
већих кварова; стара се о снабдевању дрезине 
деловима, горивом и мазивима; води потребну 
евиденцију везану за кретање у саобраћају и 
извршене радове; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1901 - Возач и руковалац моторног пружног 
возила за уништавање вегетације 
Вози дрезину по сигнално саобраћајним 
прописима.самостално рукује уређајем на 
дрезини за уништавање биљне 
вегетације.превози запослене и материјал ради 
извршења радова на прузи.стара се о 
безбедностизапослених и материјала приликом 
превоза. Одговара за примену сигнално-
саобраћајних прописа и опреме и средстава за 
личну заштиту у току рада. Самостално рукује 
дизалицом при утовару и истовару 
материјала.одржава возила, самостално 
отклања мање кварове, пере дрезину и 
учествује у отклањању већих кварова. Стара се 
о снабдевању дрезине деловима, горивом и 
мазивима.води потребну евиденцију везану за 
кретање у саобраћају и извршене 
радове.обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1902 - Заменик шефа ОЈ (сервиса за 
одржавање тешке грађевинске 
механизације) 
Израђује месечне и дневне планове за извођење 
радова у организационој јединици.контролише 
извршене радове у радионици и на прузи.води 
материјалну и административну 
документацију. Школује извршно особље. 
Врши контролу и обједињавање требовања 
материјала и резервних делова. Стара се за 
примену и контролу коришћења опреме и 
средстава за личну заштиту на раду у 
организационој јединици; врши преглед 
исправности возила и примене прописа; 
обављла послове око техничког прегледа и 
ргистрације возила. Контролише правилно 
коришћења алата, машина и опреме.у одсуству 
шефа ОЈ предузима све неопходне мере ради 
извршења радних задатака. Обавља и друге 

послове неопходне за ефикасно 
функционисање секције у којој ради, а по 
налогу непосредног руководиоца. 
 
1903 - Заменик шефа ОЈ (за машинско 
регулисање и решетање колосека) 
Прати, изводи радове и пружа стручну помоћ 
током механизованог одржавања пруга; врши 
контролу извршених радова; требује и издаје 
резервне делове и материјал и њихово 
правилно ускладиштење; води и израђује 
потребну техничку документацију; води 
материјалну, рачунску и административну 
документацију; школује кадрове; израђује 
калкулације и прати извршења норми; стара се 
за примену и контролу коришћења опреме и 
средстава за личну заштиту на раду у 
организационој јединици; у одсуству шефа ОЈ 
предузима све неопходне мере ради извршења 
радних задатака; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1904 - Заменик шефа ОЈ деонице (за мостове) 
Води и израђује потребну техничку 
документацију; води материјалну, рачунску и 
административну документацију; контролише и 
прати извршење радова и стања материјала; 
врши припрему и дистрибуцију података за 
извођење радова на прузи и објектима; требује 
и издаје резервне делове, материјал и инвентар; 
врши правилно ускладиштење и заштиту 
резервних делова, материјала и инвентара; води 
потребну евиденцију и документацију; у 
одсуству шефа ОЈ деонице за мостове 
предузима све неопходне мере ради извршења 
радних задатака; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
1905 - Заменик шефа ОЈ за механизовану 
замену скретница 
Прати, изводи радове и пружа стручну помоћ 
током механизоване замене скретница и 
прагова и врши контролу извршених радова; 
требује и издаје резервне делове и материјал и 
врши њихово правилно ускладиштење; води и 
израђује потребну техничку документацију; 
води материјалну, рачунску и административну 
документацију; израђује калкулације и прати 
извршења норми; стара се за примену и 
контролу коришћења опреме и средстава за 
личну заштиту на раду у организационој 
јединици; у одсуству шефа ОЈ предузима све 
неопходне мере ради извршења радних 
задатака; обавља и друге послове неопходне за 
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ефикасно функционисање секције у којој ради, 
а по налогу непосредног руководиоца. 
 
1906 - Заваривач 
Самостално обавља послове заваривања и 
наваривања машинских делова и металних 
конструкција, одговара за квалитет и рок 
извршених радова; благовремено потражује 
материјал и алат неопходан за извршење 
радних задатака; примењује опрему и средства 
за личну заштиту на раду; одржава уређаје за 
заваривање и алате; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање секције 
у којој ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
СЕКТОР ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ 
ПОСЛОВЕ 
 
2000 - Директор сектора 
Организује, руководи и координира послове у 
сектору за ЕТП; сарађује са другим секторима у 
Друштву и трећим лицима; стара се о 
спровођењу позитивних законских прописа и 
норматива Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање сектора 
којим руководи, а по налогу генералног 
директора. 
 
2001 - Помоћник директора за 
функционисање електро-техничких система 
Организује, руководи и координира послове у 
сектору и секцијама за ЕТП; решава 
најсложеније стручне проблеме из редовног и 
инвестиционог одржавања експлоатације и 
инвестиција електротехничких постројења; 
сарађује са другим секторима у Друштву, 
другим службама у оквиру Друштва и трећим 
лицима; стара се о спровођењу позитивних 
законских прописа и норматива Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2002 - Помоћник директора за СС 
постројења 
Организује, руководи и координира послове у 
СС служби сектора за ЕТП; решава 
најсложеније проблеме из редовног и 
инвестиционог одржавања експлоатације и 
инвестиција СС постројења; сарађује са другим 
секторима у предузећу, другим службама у 
оквиру сектора за ЕТП и трећим лицима; стара 
се о спровођењу позитивних законских прописа 
и норматива предузећа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 

 
2003 - Помоћник директора за КМ 
постројења 
Организује, руководи и координира послове у 
служби КМ сектора за ЕТП; решава 
најсложеније стручне проблеме из редовног и 
инвестиционог одржавања експлоатације и 
инвестиција КМ постројења; сарађује са другим 
секторима у предузећу, другим службама у 
оквиру сектора за ЕТП и трећим лицима; стара 
се о спровођењу позитивних законских прописа 
и норматива предузећа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
2004 - Начелник одељења 
Решава најсложеније стручне проблеме из 
редовног и инвестиционог одржавања 
експлоатације и инвестиција ради на 
отклањању најсложенијих сметњи; прати и 
контролише погонско стање уређаја и 
постројења и анализира њихове 
експлоатационе карактеристике; стручно 
обучава из области нових техничких решења и 
специфичних кварова на постројењима; 
проучава стручну литературу и учествује на 
стручним скуповима и комисијама за увођење 
новх технологија и опреме; сарађује са 
стручним службама у секцијама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2005 - Руководилац одељења 
Организује рад и врши надзор у примени и 
извршавању правних послова у сектору; стара 
се о спровођењу позитивних законских прописа 
из правне области као и нормативних аката 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора 
 
2006 - Руководилац тима 
Организује, руководи и координира послове са 
другим секцијама у сектору ЕТП и другим 
секцијама у Инфраструктури, решава 
најсложеније стручне проблеме из редовног и 
инвестиционог одржавања експлоатације и 
инвестиција електротехничких постројења; 
стара се о спровођењу позитивних законских 
прописа и норматива предузећа; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2007 - Руководилац пројекта од већег значаја 
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Организује, руководи и координира послове на 
пројектима у сектору за ЕТП; проучава нове 
технологије и предлаже увођење нових 
техничких решења у Друштву. Решава 
најсложеније стручне проблеме из редовног и 
инвестиционог одржавања експлоатације и 
инвестиција; прати квалитет уграђене опреме; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2008 - Руководилац пројекта 
Проучава нове технологије и предлаже увођење 
нових техничких решења у Друштву; решава 
најсложеније стручне проблеме из редовног и 
инвестиционог одржавања експлоатације и 
инвестиција; прати квалитет уграђене опреме; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2009 - Главни инжењер у сектору 
Решава сложене техничке проблеме везане за 
електротехничка постројења; прати нове 
технологије и даје техничка решења за 
модернизацију електотехничких система; 
организује радове на редовном и 
инвестиционом одржавању уређаја; учествује у 
отклањању сложених сметњи, анализира 
настале сметње, утврђује узроке истих; 
учествује у отклањању последица ванредних 
догађаја; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2010 - Шеф секције ван ранга 
Организује рад ОЦ-а, ТОЈ-ева и стручних 
служби у секцији; контролише редовитост и 
безбедност саобраћаја у погледу исправности 
електротехничких постројења; руководи и 
врши контролу и координацију рада шефа ОЦ-а 
и шефова ТОЈ-а; спроводи позитивне законске 
прописе и нормативе Друштва; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2011 - Шеф секције I ранга 
Организује рад ТОЈ-ева и стручних служби у 
секцији; контролише редовитост и безбедност 
саобраћаја у погледу исправности 
електротехничких постројења; руководи и 
врши контролу и координацију рада шефова 
ТОЈ-а; спроводи позитивне законске прописе и 
нормативе Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 

 
 
2012 - Шеф ОЦ за ЕТП 
Организује рад у ОЦ-у; контролише редовитост 
и безбедност саобраћаја у погледу исправности 
електротехничких постројења. Руководи и 
врши контролу и координацију рада шефова 
деоница; спроводи позитивне законске прописе 
и нормативе Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2013 - Шеф секције II ранга 
Организује рад деоница у секцији; контролише 
редовитост и безбедност саобраћаја у погледу 
исправности електротехничких постројења; 
руководи и врши контролу и координацију рада 
шефова деоница; спроводи позитивне законске 
прописе и нормативе Друштва; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2014 - Помоћник шефа секције 
Организује, координира и контролише радове 
на текућем и инвестиционом одржавању 
ел.техничких постројења и уређаја; спроводи 
позитивне законске прописе и нормативе 
Друштва; сарађује са службама у секцији; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2015 - Контролор 
Организује надзор и предузима мере у вези 
контроле рада у ЕТП-у; предузима мере у вези 
уредности, безбедности и редовитости 
одвијања железничког саобраћаја; контролише 
рад запослених у деоницама; учествује у раду 
комисија за ванредне догађаје; координира рад 
са службом унутрашње контроле; испоставља 
примедбе о раду електротехничке опреме и 
уређаја шефу секције; ради и друге послове у 
оквиру своје стручне спреме и степена 
образовања по наређењу непосредног вишег 
руководиоца.обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
2016 - Шеф ТОЈ-а I ранга 
Руководи ТОЈ-ем у секцији I ранга; планира све 
потребне радове на редовном и инвестиционом 
одржавању уређаја и прати реализацију истих; 
анализира сметње на уређајима и утврђује 
узроке истих; организује отклањање последица 
ванредних догађаја на уређајима; контролише и 
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оверава радне књиге, путне и радне налоге и 
осталу документацију; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2017 - Шеф централног сервиса за ДУ 
Израђује све потребне планове рада; организује 
и руководи редовним и инвестиционим 
одржавањем уређаја ДУ; отклања најсложеније 
кварове и сметњ; извршава техничко-
администравне послове везане за финансијско-
материјално пословање сервиса; прати развој 
нових технологија уређаја и обучава раднике 
сервиса; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2018 - Шеф ТОЈ-а II ранга 
Руководи ТОЈ-ем у секцији II ранга; планира 
све потребне радове на редовном и 
инвестиционом одржавању уређаја и прати 
реализацију истих; анализира сметње на 
уређајима, утврђује узроке истих; организује 
отклањање последица ванредних догађаја на 
уређајима контролише и оверава радне књиге, 
путне и радне налоге и осталу документацију; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2019 - Главни систем администратор 
Решава најсложеније стручне проблеме из 
области рачунарске технике на територији 
секције; ради на отклањању најсложенијих 
сметњи на информатичким уређајима; прати и 
контролише погонско стање информатичке 
опреме и анализира њихове експлоатационе 
карактеристике; израђује програмске пакете за 
потребе секције; израђује предлоге за техничко 
побољшање и технолошке измене на уређајима; 
стручно обучава из области нових техничких 
решења и специфичних кварова на 
информатичкој опреми; проучава стручну 
литературу и учествује на стручним скуповима 
и комисијама за увођење нове технологије и 
опреме; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2020 - Главни организатор 
Решава најсложеније стручне проблеме из 
редовног и инвестиционог одржавања 
експлоатације и инвестиција у СС, ТТ, КМ и 
ЕЕП; ради на отклањању најсложенијих 
сметњи; прати и контролише погонско стање 

уређаја и постројења и анализира њихове 
експлоатационе карактеристике; израђује 
предлоге за техничко побољшање и 
технолошке измене на уређајима; налаже и 
оверава израду техничке и погонске 
документације; стручно обучава из области 
нових техничких решења и специфичних 
кварова на постројењима; проучава стручну 
литературу и учествује на стручним скуповима 
и комисијама за увођење нове технологије и 
опреме; сарађује са стручним службама у 
секцијама; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2021 - Водећи организатор 
Организује оперативне послове у оквииру 
редовног и инвестиционог одржавања 
електротехничких уређаја; врши анализу 
оперативних извештаја и даје предлоге за 
решавање насталих проблема; учествује у 
изради анализа и стања погонске сигурности 
постројења; координира активности ТОЈ-ева; 
врши анализу сметњи на уређајима и сачињава 
одговарајуће извештаје; врши евиденцију и 
учествује у праћењу оперативних послова, 
телеграма, легалних вожњи у оквиру 
електротехнићке делатности; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2022 - Шеф техничке службе I групе 
Организује и руководи сервисирањем склопова 
и уређаја; израђује дневне, месечне и годишње 
планове и контролише њихово извршење; 
отклања сметње и кварове и школује раднике 
службе; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2023 - Главни инжењер у секцији 
Организује и учествује у радовима на редовном 
и инвестиционом одржавању уређаја; решава 
сложене техничке проблеме; учествује у 
отклањању сложених сметњи, анализира 
настале сметње, утврђује узроке истих; 
учествује у отклањању последица ванредних 
догађаја; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2024 - Организатор 
Организује радове на редовном и 
инвестиционом одржавању уређаја, учествује у 
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изради месечних планова радова и прати 
извршење истих; учествује у отклањању 
сложених сметњи, анализира настале сметње, 
утврђује узроке истих; учествује у отклањању 
последица ванредних догађаја; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2025 - Водећи инжењер 
Организује и учествује у радовима на редовном 
и инвестиционом одржавању уређаја; учествује 
у изради месечних планова рада и прати 
извршење истих; учествује у отклањању 
сложених сметњи, анализира настале сметње, 
утврђује узроке истих; учествује у отклањању 
последица ванредних догађаја; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2026 - Помоћник шефа ОЈ I групе 
Ради на пословима редовног и инвестиционог 
одржавања уређаја према издатом радном 
налогу; помаже у изради месечних и годишњих 
планова рада и води евиденцију извршења 
истих; води техничко-административне 
послове, води техничку документацију свих 
уређаја; у одсуству шефа ОЦ-а обавља његове 
послове; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2027 - Самостални организатор 
Учествује у изради планова радова за техничке 
послове и прати извршење истих; анализира 
настале сметње, утврђује узроке истих; врши 
проверу техничке документације за све врсте 
уређаја; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора/ 
непосредног руководиоца. 
 
2028 - ССС за техничке послове 
Ради на отклањању сметњи; прати и 
контролише стање уређаја и постројења и 
анализира њихове експлоатационе 
карактеристике; стручно обучава из области 
нових техничких решења и специфичних 
кварова на постројењима; проучава стручну 
литературу и учествује на стручним скуповима 
и комисијама за увођење нове технологије и 
опреме; сарађује са стручним службама ЕТП-а; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 

2029 - ССС за техничке, комерцијалне, 
економске, правне, кадровскепослове и 
крипто заштиту 
Израђује текући технички план за техничке, 
комерцијалне, економске, правне, кадровске 
послове и крипто заштиту; стручно 
оспособљава раднике за техничке, 
комерцијалне, економске, правне, кадровске 
послове и крипто заштиту; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2030 - Стручни сарадник за ЕЕП 
Израђује план материјала и резервних делова у 
оквиру одељења ЕЕП; прати промене на 
уређајима и усклађује техничку документацију 
ЕЕП; ради на материјално-финансијској 
документацији и административној 
документацији ЕЕП; учествује на отклањању 
сметњи и последица оштећења ЕЕП и на 
пословима редовног и инвестиционог 
одржавања и праћењу стручне литературе из 
области рада; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2031 - Шеф ОЈ деонице I ранга 
Организује посао и учествује у раду на 
редовном и инвестиционом одржавању уређаја 
на територији деонице I ранга; врши анализу 
сметњи на уређајима и сачињава одговарајуће 
извештаје; извршава техничко-
административне послове везане за 
финансијско-материјално пословање; врши 
школовање радника; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2032 - Шеф ОЈ деонице II ранга 
Организује посао и учествује у раду на 
редовном и инвестиционом одржавању уређаја 
на територији деонице II ранга; врши анализу 
сметњи на уређајима и сачињава одговарајуће 
извештаје; извршава техничко-
административне послове везане за 
финансијско-материјално пословање; врши 
школовање радника; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2033 - Инжењер на одржавању 
Учествује у извођењу радова на редовном и 
инвестиционом одржавању уређаја; анализира 
сметње на уређајима; врши проверу техничке 
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документације за све врсте уређаја; учествује у 
отклањању последица ванредних догађаја; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2034 - Стручни сарадник за ислеђење 
ванредних догађаја 
Прати промене на уређајима и усклађује 
техничку документацију; учествује на 
отклањању сметњи и последица оштећења; 
учествује у отклањању последица ванредних 
догађаја и врси евиденцију истих; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора/ 
непосредног руководиоца. 
 
 
2035 - Главни диспечер 
Обавља диспечерске послове по постојећим 
прописима, упутствима и издатим наредбама о 
раду диспечера; евидентира и обавештава о 
сметњама надлежне службе и деонице; 
организује и процењује обим ванредних 
догађаја и предузима мере за санацију истих; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2036 - Вођа групе 
Израђује текући технички план редовног и 
инвестиционог одржавања за каблове и водове, 
даје упутства и проверава његову реализацију; 
предузима мере за отклањање сметњи и 
интервенција на кабловима и водовима; 
израђује потребе резервних делова и 
инструмената за каблове и водове на основу 
залиха и утрошака; проверава функционалност 
и исправност каблова и водова; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2037 - Помоћник шефа деонице I групе 
Ради на пословима редовног и инвестиционог 
одржавања уређаја према издатом радном 
налогу; помаже шефу деонице у изради 
месечних и годишњих планова рада и води 
евиденцију извршења истих; води техничко-
административне послове деонице; води 
техничку документацију свих уређаја; у 
одсуству шефа деонице обавља његове 
послове; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 

2038 - Техничар специјалиста 
Израђује погонску документацију; уноси 
измене и врши њихову оверу; учествује у 
санирању кварова и сметњи на уређајима и 
постројењима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2039 - Механичар специјалиста 
Ради на редовном и инвестиционом одржавању 
ЕЕП-а по плану рада деонице; организује рад 
радне групе и врши надзор рада на одржавању 
уређаја у одсуству пословође; отклања сметње 
и кварове на уређајима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2040 - Диспечер 
Обавља диспечерске послове у управљању 
уређајима; прати рад уређаја и о свакој сметњи 
обавештава дежурне службе у циљу отклањања 
исте; уредно води евиденцију свих сметњи на 
уређајима у складу са правилником о раду 
диспечера и издатим наредбама; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2041 - Надзорник 
Ради са базама података редовног одржавања 
ЕТП-а и уноси податке у исте; израђује 
месечни извештај о сметњама на уређајима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2042 - Контролно пријемни орган за ТТ 
Прима евидентира и архивира техничку и 
погонску документацију; води техничку 
документацију и уноси у њу измене уз израду 
годишњих извештаја и анализе стања техничке 
документације; израђује и врши оверу 
унешених измена у техничку документацију; 
огранизује израду потребне техничке 
документације и ради у комисијама код пријема 
објекта; евидентира правилнике, упутства и 
остале прописе од сталне важности; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2043 - Пословођа 
Организује и руководи радом групе радника на 
пословима редовног, инвестиционог и 
интервентног одржавања уређаја, а према 
радном налогу; контролише обим и квалитет 
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извршених радова и утрошеног материјала; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2044 - Руковалац - Вођа посла за КМ 
Води мобилну екипу и учествује у њеном раду; 
комуницира са ЦДУ-ом и саобраћајном 
службом за време извођења радова на санацији 
ванрадних догађаја и радова на редовном и 
инвестиционом одржавању КМ; одговара за 
безбедност и предузима мере заштите у току 
рада; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2045 - Главни механичар 
Ради на редовном и инвестиционом одржавању 
уређаја; отклања сметње и испитује погонску 
исправност система, склопова и елемената 
самостално и са групом радника; контролише 
обим и квалитет извршених радова и 
утрошеног материјала; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2046 - Водећи оператер на рачунару 
Уноси податке за праћење рада службе у 
терминал; израђује табеле и куца све врсте 
текстова у рукопису и диктату; израђује 
техничку документацију и води евиденцију 
исте; сачињава извештаје на основу података са 
терена; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2047 - Руковалац за КМ 
Ради на пословима редовног и инвестиционог 
одржавања уређаја према издатом радном 
налогу; отклања сметње на уређајима; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2048 - Механичар шинских возила и 
кочионих уређаја 
Врши одржавање дизел мотора шинских 
возила; врши преглед и оправку мењача, 
кочионих уређаја и осталих склопова; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
 
 

2049 - Електромеханичар шинских возила 
Врши одржавање електричних инсталација и 
осталих склопова на шинским возилима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2050 - Механичар шинских возила 
Врши одржавање дизел мотора шинских 
возила; врши преглед и оправку мењача мотора 
и осталих склопова; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2051 - Електротехничар 
Ради на редовном и инвестиционом одржавању 
уређаја, отклања сметње и испитује погонску 
исправност система, склопова и елемената, 
самостално и са групом радника; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2052 - Технички оператер 
Обрађује техничке податке и уноси их у 
постојећу документацију; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2053 - Возач теретног моторног возила 
Вози теретно моторно возило а у свом раду се у 
потпуности придржава позитивних законских 
прописа везаних за безбедност саобраћај; води 
одговарајућу евиденцију вожњи у путном 
налогу; правда потрошњу горива; одржава 
возило којим је задужен; врши ситне поправке; 
учествује у тежим поправкама заједно са 
механичарем; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2054 - Возач моторног пружног возила 
Управља МПВ-ом; врши преглед и проверу 
исправности МПВ-а; учествује у оправци истог 
и отклања мање кварове; врши намирење МПВ-
а горивом и мазивом; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2055 - Електромеханичар 
Ради на пословима редовног и инвестиционог 
одржавања уређаја према издатом радном 
налогу; врши обезбеђење места рада; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
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функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2056 - Механичар 
Ради на редовном, инвестиционом и 
интервентном одржавању уређаја у својој 
струци; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2057 - Телефониста 
Посредује телефонским везама из птт-а и жат 
мреже; даје информације о бројевима жат 
прикључака; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу непосредног 
руководиоца. 
 
2058 - Помоћни радник 
Чисти и подмазује спољашње уређаје; преноси 
потребан материјал; ископава земљу на 
кабловској траси; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
2059 - Техничар 
Израђује изводе техничке документације, уноси 
податке у постојећу документацију, обрађује 
податке о штетама и ванредним догађајима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу непосредног руководиоца. 
 
2060 - Шеф лабораторије 
Организује и руководи сервисирањем склопова 
и уређаја; израђује дневне, месечне и годишње 
планове и контролише њихово извршење; 
отклања сметње и кварове и школује раднике 
ТТ лабораторије; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
непосредног руководиоца. 
 
СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, 
ПЛАН И АНАЛИЗУ 
 
УПРАВА СЕКТОРА БЕОГРАД 
2150 - Директор сектора 
Организује, планира и врши контролу рада у 
сектору; ради на усавршавању организације 
рада; стара се о спровођењу позитивних 
законских прописа и норматива Друштва; 
учествује у креирању пословне политике 
Друштва; сарађује са другим секторима у 
Друштву, ресорним министарствима и 
међународним финансијским институцијама са 

аспекта финансија и плана; прати законе и 
друге прописе из националне и међународне 
регулативе у домену финансија и плана; у 
складу са прописима организује израду општих 
аката из области финансија и плана; предлаже 
годишњи програм пословања Друштва и 
тромесечне извештаје о степену усклађености 
планираних и реализованих активности из 
програма пословања Друштва Одбору 
директора; потписује рачуне за обавезе 
непосредно везане за процес рада сектора или 
посебних задужења од стране Одбора 
директора и генералног директора; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу 
генералног директора. 
 
2151 - Заменик директора сектора 
Сарађује са свим релевантним организационим 
деловима Друштва по питањима из делатности 
сектора; прати законе и прописе из националне 
и међународне регулативе у домену финансија 
и плана; координира рад на примени интерних 
правилника и упутстава у организационим 
деловима у сектору; организује и координира 
послове текуће репродукције, финансирања 
инвестиција, обрачуна и исплата зарада, 
девизних послова; учествује у припреми 
планских докумената Друштва; учествује у 
раду стручних тела по питањима из делокруга 
рада сектора; учествује у изради информација 
из области реструктурирања; прати процесе 
реструктурирања европских железница; 
координира активности на прибављању 
потребне документације у циљу ангажовања 
међународних финансијских извора; учествује 
у стручним комисијама; замењује директора 
сектора у његовом одсуству; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2152 - Помоћник директора сектора 
Прати законе и прописе из националне и 
међународне регулативе из домена финансија и 
плана.; ради на изради интерних правилника и 
упутстава у складу са законским прописима из 
свог ресора; координира рад са службама и 
секторима Друштва и указује на промене у 
прописима; координира рад на примени 
интерних правилника и упутстава у 
организационим деловима у сектору из свог 
ресора; организује и координира послове 
праћења накнаде приступа инфраструктури, 
текуће репродукције, финансирања 
инвестиција, обрачуна и исплата зарада, 
девизних послова, послове припреме и израде 
планских докумената, докумената из области 
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реструктурирања; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2153 - Стручни сарадник - секретар 
Организује рад административних послова 
сектора; прима и евидентира пошту на основу 
књигу евиденције; прима и шаље електронску 
пошту; попуњава налог за службено путовање, 
води евиденцију издатих налога и њихову 
реализацију; компјутерски припрема и обрађује 
интерне и екстерне дописе и пошту сектора; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИХОДА 
2154 - Начелник одељења 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује рад 
одељења; даје упутства сарадницима у вези са 
применом нових прописа и интерних 
докумената; врши пријем и расподелу 
документације и даје инструкције о начину 
обраде доспеле документације; врши контролу 
извршених задатака; предлаже мере за 
унапређење сарадње и налаже предузимање 
конкретних мера према комитентима у циљу 
спровођења финансијске дисциплине и 
побољшања квалитета планирања; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2155 - Контролор за праћење прихода и 
сарадњу са локалним самоуправама 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем и 
расподелу документације и даје инструкције о 
начину обраде доспеле документације; врши 
контролу извршених задатака; контактира са 
комитентима ради наплате потраживања и 
прати финансијску реализацију уговора; 
предлаже мере за унапређење сарадње са 
комитентима у циљу спровођења финансијске 
дисциплине; ради на пословима везаним за 
реализацију и повлачења средстава из буџета 
локалних самоуправа у текућој години; 
обрађује захтеве за повлачење средстава са 
потребном документацијом; сарађује са 
одговарајућим службама локалних самоуправа 
у циљу реализације захтева за повлачење 
средстава; прати повучена средстава и 
усаглашава са службама рачуноводства; 
сарађује са службама и секторима Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 

функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2156 - Водећи организатор за праћење 
приступа инфраструктури 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; сарађује са комитентима ради наплате 
потраживања; прати наплату потраживања; 
саставља извештаје о наплати потраживања и 
ликвидности Друштва; даје захтев за 
ненаплаћена потраживања сектору за правне 
послове за утужење; сарађује са службама и 
секторима Друштва за наплату потраживања од 
остварених услуга; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2157 - Стручни сарадник за праћење уплата 
за платни промет 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; сарађује са 
службама на терену које врше фактурисање за 
остала потраживања комитентима; проверава 
формалну и суштинску исправност добијених 
докумената; саставља информацију о стању и 
висину осталих потраживања по комитентима; 
организује раскњижење уплата текућих рачуна 
по комитентима за остала потраживања; 
припрема документацију за ненаплаћена остала 
потраживања за утужење; сарађује са осталим 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2158 - Водећи организатор за прилив 
средстава на текуће рачуне 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; сарађује са 
службама платног промета пословних банака; 
прати и електронским путем преузима текуће 
рачуне од пословних банка; решава и 
опредељује непознате уплате и проверава 
повраћај погрешно прислелих уплата; 
контактира са комитентима код провере 
приспелих уплата; сарађује са осталим 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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2159 - Организатор за израду и контролу 
каматних обрачуна 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; обрачунава камате по основу 
потраживања, обрачунава камате на захтев 
комитената корисника наших услуга; проверава 
приспеле каматне обрачуне - Обачунава камате 
по судским решењима на захтев сектора за 
правне послове; сређивање и архивирање 
каматних обрачуне; експедује обрачуне 
службама које су упутиле захтев за обрачун; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕКУЋУ РЕПРОДУКЦИЈУ 
2160 - Руководилац одељења 
Прати законске прописе и даје упутства за 
примену истих; израђује интерна докумената у 
складу са законским прописима и прати њихову 
примену; сарађује са народном банком Србије, 
министарствима Републике Србије и 
пословним банкама; координира рад са 
службама и секторима Друштва код измирења 
обавеза; координира послове праћења прилива 
и одлива средстава на текућим рачунима 
Друштва; саставља дневне, месечне и годишње 
извештаје и информације о ликвидности 
Друштва; сарађује са службама и секторима 
Друштва;; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2161 - Контролор у одељењу за реализацију 
обавеза 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; контактира са комитентима ради 
измирења обавеза; организује обраду извода 
текућих рачуна Друштва; врши контролу 
одлива средстава са текућих рачуна Друштва; 
врши оперативно усаглашавање финансијских 
евиденција са службама рачуноводства; 
сарађује са службама и секторима Друштва за 
исплату обавеза; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2162 - Организатор за реализацију обавеза и 
праћење платног промета 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; контактира са 

комитентима ради измирења обавеза; врши 
контролу одлива средстава са текућих рачуна; 
врши оперативно усаглашавање финансијских 
евиденција са службама рачуноводства; 
саставља извештај о стању обавеза; врши 
суштинску и формалну контролу достављене 
документације; спроводи поступак 
раскњижења измирених обавеза сагласно 
интерним упутствима; сарађује са народном 
банком Србије и пословним банкама; сарађује 
са службама и секторима у Друштву; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2163 - Стручни сарадник за изводе текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; преузима изводе 
текућих и девизних рачуна од пословних 
банака; води евиденцију стања на текућим 
рачунима Друштва; проверава шифре плаћања 
и даје корекције истих; комплетира и доставља 
отштампане изводе текућих и девизних рачуна 
службама рачуноводства на нивоу Друштва; 
сарађује са службама и секторима Друштва;; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2164 - Стручни сарадник за реализацију 
плаћања обавеза инструментима и послове 
рина 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради измирења обавеза; припрема 
листе комитената за измирење обавеза у 
програму рино; врши контролу одлива 
средстава по инструментима плаћања; 
спроводи поступак раскњижења измирених 
обавеза инструментима; води евиденцију 
издатих инструмената; сарађује са службама и 
секторима; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2165 - Контролор за праћење девизних 
потраживања и обавеза 
Прати законске прописе и даје упутства за 
примену истих; израђује интерна докумената у 
складу са законским прописима и прати њихову 
примену; сарађује са народном банком Србије, 
министарствима Републике Србије и 
пословним банкама; сарађује са комитентима 
ради наплате потраживања и прати 
финансијску реализацију уговора; координира 
послове праћења прилива и одлива средстава 
на девизним рачунима Друштва; саставља 
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дневне, месечне и годишње извештаје и 
информације о ликвидности Друштва; прати 
реализацију уговора и програма који се 
финансирају из међународних кредита; 
контролише фактуре и измирење обавеза по 
истим; благовремено обезбеђује средстава за 
отплату кредита, као и давање налога за 
отплату кредита; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА И КРЕДИТА 
2166 - Руководилац одељења 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује рад 
одељења и служби у одељењу; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; саставља финансијску конструкцију о 
обезбеђењу средстава за највеће грађевинске 
објекте и набавку опреме; учествује у изради 
уговора са извођачима радова и испоручиоцима 
опреме; сарађује са извођачима радова и 
добављачима опреме; припрема извештаје за 
потребе рачуноводства, ревизију финансијских 
извештаја и финансијских контрола Друштва; 
сарађује са службама и секторима ради 
спровођења финансијске политике Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2167 - Контролор за финансирање и праћење 
реализације инвестиција 
Прати законске прописе и даје упутства за 
примену истих; израђује интерна документа у 
складу са законским прописима и прати њихову 
примену; координира рад са службама и 
секторима Друштва и прати финансијску 
реализацију инвестиција; учествује у раду 
комисија за преглед уговора; ради на 
састављању уговора о гаранцијама које издаје 
пословна банка; сарађује са извођачима радова 
и добављачима опреме; припрема извештаје за 
потребе рачуноводства, ревизију финансијских 
извештаја и финансијских контрола Друштва; 
сарађује са Народном банком Србије, 
министарствима Републике Србије и 
пословним банкама; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 

2168 - Главни организатор за финансирање 
развоја инвестиција 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; учествује у састављању финансијске 
конструкције о обезбеђивању средстава за 
набавку опреме; учествује у изради уговора са 
извођачима радова и испоручиоцима опреме; 
прати измирење финансијских обавеза по 
добављачима опреме и извођачима радова; 
прати финансијске обавезе по инвестиционим 
програмима; сарађује са службама и секторима 
ради спровођења финансијске политике 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2169 - Контролор за реализацију 
међународних кредита 
Израђује предлоге одлука о задужењу 
кредитима; формира предмете за праћење 
кредита у оквиру одељења за међународне 
зајмове; усклађује рад у одељењу и сарађује са 
другим службама и секторима у Друштву, 
банкама и финансијским институцијама; 
сарађује са надлежним министарствима у 
припреми уговора о кредиту, повлачењу и 
отплати истог; припрема и израђује 
информације за потребе службе и Друштва; 
израђује месечне, периодичне и годишње 
извештаје; прати и примењује законске 
прописе; сарађује са службама и секторима 
ради спровођења финансијске политике 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2170 - Водећи организатор за праћење 
међународних кредита 
Повлачи средстава из одобрених зајмова према 
предвиђеним процедурама и инструкцијама 
банака; отплаћује доспеле обавезе по 
кредитима у складу са иностраним и домаћим 
законима; прати извршење обавеза по 
кредитима; прима и отпрема извештаје банака 
надлежним службама; прати законске прописе 
и примену истих; сарађује са службама и 
секторима ради спровођења финансијске 
политике Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА И 
ОСТАЛИХ ПРИМАЊА 
2171 - Руководилац одељења 
Прати законске прописе и даје упутства за 
примену истих; израђује интерна докумената из 
области зарада и осталих примања запослених; 
координира рад са службама и секторима 
Друштва код обрачуна зарада и осталих 
примања; сарађује са банкама, Републичким 
фондом за пензијско и инвалидско осигурање, 
Републичким фондом за здравствено осигурање 
и другим институцијама; координира рад 
обрачунских служби сектора; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2172 - Водећи организатор за обједињавање 
зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних аката; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; прима материјал за обрачун 
зарада, пореза и доприноса и осталих примања; 
припрема спискове за исплату и рефундацију 
зарада и осталих примања; орагнизује и 
прикупља потребне документе везано за 
обрачун и исплату накнаде зарада по основу 
породиљског одсуства и неге детета; сарађује 
са пословним банкама, поштанском 
штедионицом и републичким фондовима у вези 
са исплатом зарада и осталих примања; 
припрема документацију за републички фонд 
за здравствено осигурање и републички фонд за 
пензијско и инвалидско осигурање; припрема 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2173 - Контролор за обрачун зарада и 
осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује рад 
одељења и служби у одељењу; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 

задатака; врши контролу обрачуна зарада, 
пореза и доприноса и осталих примања; врши 
контролу и потписивање спискова за исплату и 
рефундацију зарада и осталих примања; 
сарађује са пословним банкама, Поштанском 
штедионицом и републичким фондовима у вези 
са исплатом зарада и осталих примања; 
доставља потребну документацију 
Републичком фонду за здравствено осигурање 
и Републичком фонду за пензијско и 
инвалидско осигурање; припрема 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2174 - Главни благајник Друштва 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благјанички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; обједињује 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене боновима; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2175 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; прима и 
контролише документа и врши ажурирање 
истих у евиденције радног времена; врши 
обрачун зарада, пореза, доприноса и осталих 
примања; обрађује аконтације по налозима за 
службено путовање; саставља спискове за 
исплату и рефундацију; прикупља потребну 
документацију везану за накнаду зараде по 
основу породиљског боловања и неге детета; 
попуњава и предаје заводима и фондовима 
образац М4; припрема документацију за 
потребе рачуноводства; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2176 - Контролор за сарадњу са 
финансијским институцијама у земљи 
Прати прописе из области финансијског 
пословања и даје потребна објашњења и савете 
службама у оквиру сектора; ради на пословима 
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везаним за реализацију и повлачења средстава 
из буџета Републике Србије у текућој години; 
обрађује захтеве за повлачење средстава са 
потребном документацијом; сарађује са 
одговарајућим службама министарствава 
Републике Србије у циљу реализације захтева 
за повлачење средстава из буџета; прати 
повучена средстава и усаглашава са надлежним 
министарствима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАН И АНАЛИЗУ 
2177 - Начелник одељења 
Координира рад одељења приликом израде 
планско-аналитичких докумената и задатака и 
финансијских показатеља; извештава директора 
сектора о одвијању послова у изради планских 
докумената; имплементира инструкције и 
информације које добија од директора сектора, 
а које су од значаја за финализацију планских 
докумената; учествује у раду стручних тела по 
питањима из делокруга рада сектора; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2178 - Контролор за план и анализу 
финансијских показатеља 
Учествује у раду и контролише израду 
годишњих програма пословања и осталих 
планских докумената у сарадњи са 
финансијском функцијом Друштва и осталим 
организационим деловима Друштва; врши 
непосредну примену законских и других 
прописа у изради планских докумената; 
учествује у раду стручних тела по питањима из 
делокруга рада сектора; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2179 - Контролор за план и анализу 
политике зарада и запошљавања 
Учествује у раду и контролише израду 
годишњих програма пословања и осталих 
планских докумената у сарадњи са 
финансијском функцијом и функцијом 
управљања људских ресурса као и са осталим 
организационим деловима Друштва; врши 
непосредну примену законских и других 
прописа у изради планских докумената; 
учествује у раду стручних тела по питањима из 
делокруга рада сектора; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 

2180 - Контролор за план и анализу 
инвестиција и капиталних улагања 
Учествује у раду и контролише израду 
годишњих програма пословања и осталих 
планских докумената у срададњи са осталим 
организационим деловима Друштва у циљу 
развоја и модернизације железничке 
инфраструктуре; врши непосредну примену 
законских и других прописа у изради планских 
докумената; учествује у раду стручних тела по 
питањима из делокруга рада сектора; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2181 - Главни организатор за план 
одржавања железничке инфраструктуре 
Прикупља и уобличава податке о анализи 
стања инфраструктурних капацитета у циљу 
израде годишњег програма пословања и 
осталих планских докумената; сарађује са свим 
релевантним организационим деловима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2182 - Водећи организатор за анализу 
саобраћајне статистике 
Обједињава, обрађује, сређује, доставља 
статистичке податке и извештаје у области 
железничке инфраструктуре; сарађује са 
информатичком функцијом Друштва у циљу 
побољшања квалитета прикупљања и обраде 
статистичких података, као и са осталим 
релевантним организационим деловима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2183 - Водећи организатор за израду 
планских извештаја и праћење реализације 
плана 
Организује прикупљање података за планске 
извештајне периоде; сарађује са свим 
организационим деловима Друштва; доставља 
податке од значаја за периодичне планске 
извештаје осталим запосленима у сектору; 
припрема и ажурира аналитичко- 
документационе основе за праћење реализације 
годишњег програма пословања и осталих 
планских докумената; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2184 - Стручни сарадник 
Прикупља и врши техничку обраду 
текстуалних, табеларних и графичких делова 
планско аналитичких докумената и 
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информација; комплетира, умножава, припрема 
за коричење, дистрибуира и архивира планску 
документацију; израђује спецификације за 
набавку канцеларијског материјала и ситног 
инвентара; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РЕСТРУКТУРИРАЊЕ И 
САРАДЊУ СА МФИ 
2185 - Начелник одељења 
Координира рад одељења приликом анализе и 
израде извештаја из области реструктурирања и 
сарадње са МФИ; извештава директора сектора 
о статусу реализације пројеката финансираних 
из МФИ; имплементира инструкције и 
информације које добија од директора сектора, 
а које су од значаја за процес реструктурирања 
Друштва; учествује у раду стручних тела по 
питањима из делокруга рада сектора; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2186 - Главни организатор за послове 
реструктурирања 
Анализа и припрема докумената из области 
реструктурирања Друштва; израда 
информација из области реструктурирања; 
праћење процеса реструктурирања европских 
железница; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2187 - Контролор реализације пројеката 
финансираних из МФИ 
Учешће у праћењу реализације пројеката који 
се финансирају из кредита међународних 
финансијских и осталих извора и донација; 
сарадња са свим релевантним организационим 
деловима Друштва у циљу прибављања 
података о статусу физичке и финансијске 
реализације пројеката; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2188 - Главни организатор за сарадњу са 
МФИ 
Учешће у раду јединица за реализацију 
пројеката и надзорних одбора пројеката који се 
финансирају из фонда ипа; сарадња са 
међународним консултантима ангажованим на 
пројектима за железницу, финансираних од 
стране међународних финансијских и других 
институција; учешће у организацији састанака 
са представницима међународних 
финансијских и других институција; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 

функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗАТЕКУЋУ РЕПРОДУКЦИЈУ, 
ПРАЋЕЊЕ ПРИХОДА И ОБРАЧУН 
ЗАРАДА И ОСТАЛИХ ПРИМАЊА У 
НОВОМ САДУ 
2189 - Начелник за текућу репродукцију и 
обрачун зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује рад 
одељења; даје упутства сарадницима у вези са 
применом нових прописа и интерних 
докумената; врши пријем и расподелу 
документације и даје инструкције о начину 
обраде доспеле документације; врши контролу 
извршених задатака; предлаже мере за 
унапређење сарадње и налаже предузимање 
конкретних мера према комитентима у циљу 
спровођења финансијске дисциплине; сарађује 
са службама и секторима Друштва; координира 
рад са финансијско рачуноводственим 
службама чворова; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2190 - Водећи организатор за контролу 
докумената и извода текућих рачуна и 
девизних рачуна 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује рад 
одељења и служби у одељењу; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; контактира са комитентима ради 
наплате потраживања и прати финансијску 
реализацију уговора; координира рад са 
службама и секторима Друштва код измирења 
обавеза-предлаже мере за унапређење сарадње 
и налаже предузимање конкретних мера према 
комитентима у циљу спровођења финансијске 
дисциплине; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2191 - Самостални стручни сарадник за 
праћење потраживања и обавеза и 
раскњижавање извода 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; сарађује са комитентима ради наплате 
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потраживања и измирења обавеза; праћење 
наплате потраживања и измирења обавеза; 
састављање извештаја о наплати потраживања, 
измирења обавеза и ликвидности Друштва; 
организује раскњижење уплата текућих рачуна 
по комитентима за потраживања; даје захтев за 
ненаплаћена потраживања сектору за правне 
послове за утужење - сарадња са службама и 
секторима Друштва за наплату потраживања од 
остварених услуга; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2192 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за нараде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за накнаду зараде по 
осносву породиљског боловања и неге детета; 
попуњава и предаје заводима и фондовима 
образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2193 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благјанички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; 
обједињаватребовања бонова за гориво, подиже 
бонове за гориво, задужује запослене 
боновима; подиже аконтације дневница и врши 
исплату истих; сарађује са службама и 
секторима у Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА КРАЉЕВО 
2194 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 

докумената и ажурирање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања и доставља 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за накнаде зарада по 
основу породиљског боловања и неге детета; 
попуњава и предаје заводима и фондовима 
образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2195 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благјанички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; 
обједињаватребовања бонова за гориво, подиже 
бонове за гориво, задужује запослене 
боновима; подиже аконтације дневница и врши 
исплату истих; сарађује са службама и 
секторима у Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА ЛАПОВО 
2196 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада и осталих примања 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; промене у шифарницима 
пословних догађаја обавеза и потраживања, 
контном оквиру и другим интерним актима 
примењује на конкретна документа; врши 
шифрирање докумената и припрема налог за 
унос путем рачунара; контролише налоге за 
књижење обавеза, потраживања, зарада и др. У 
главним и помоћним евиденцијама; 
контролише и испоставља налог за исправку 
књижења извода и благајни; припрема налог за 
књижење; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2197 - Референт за обрачун зарада и осталих 
примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 
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радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за накнаде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за накнаде зарада по 
основу породиљског боловања и неге детета; 
попуњава и предаје заводима и фондовима 
образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2198 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благјанички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; 
обједињаватребовања бонова за гориво, подиже 
бонове за гориво, задужује запослене 
боновима; подиже аконтације дневница и врши 
исплату истих; сарађује са службама и 
секторима у Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА НИШ 
2199 - Водећи организатор за обрачун зарада 
и осталих примања 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; промене у шифарницима 
пословних догађаја обавеза и потраживања, 
контном оквиру и другим интерним актима 
примењује на конкретна документа; врши 
шифрирање докумената и припрема налог за 
унос путем рачунара; контролише налоге за 
књижење обавеза, потраживања, зарада и др.у 
главним и помоћним евиденцијама; 
контролише и испоставља налог за исправку 
књижења извода и благајни; припрема налог за 
књижење; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2200 - Референт за обрачун зарада 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 

радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за нараде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за породиљско боловање 
и неге детета; попуњава и предаје заводима и 
фондовима образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2201 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ПОЖАРЕВАЦ 
2202 - Референт за обрачун зарада 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за нараде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за породиљско боловање 
и неге детета; попуњава и предаје заводима и 
фондовима образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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2203 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА ПАНЧЕВО 
2204 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за нараде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за породиљско боловање 
и неге детета; попуњава и предаје заводима и 
фондовима образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2205 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
 
 
 

СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА РУМА 
2206 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за нараде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за породиљско боловање 
и неге детета; попуњава и предаје заводима и 
фондовима образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2207 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА СУБОТИЦА 
2208 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за нараде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за породиљско боловање 
и неге детета; попуњава и предаје заводима и 
фондовима образац М4; припрема прегледе и 
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документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2209 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА УЖИЦЕ 
2210 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и ажурирање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања; доставља 
обрачуне зарада, порезе и доприносе за накнаде 
и остала примања финансијском рачуноводству 
на књижење; обрађује аконтације по налозима 
за службено путовање; саставља спискове за 
исплату и рефундацију; прикупља потребну 
документацију за накнаду зарада по основу 
породиљског боловања и неге детета; попуњава 
и предаје заводима и фондовима образац М4; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2211 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 

функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА ЗАЈЕЧАР 
2212 - Виши стручни сарадник за обрачун 
зарада 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и ажурирање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за накнаде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију за накнадзу зараде по основу 
породиљско боловање и неге детета; попуњава 
и предаје заводима и фондовима образац М4; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2213 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
ЧВОРА ЗРЕЊАНИН 
2214 - Референт за обрачун зарада 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и ажурирање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања радне јединице 
за коју ради; доставља обрачуне зарада, порезе 
и доприносе за накнаде и остала примања 
финансијском рачуноводству на књижење; 
обрађује аконтације по налозима за службено 
путовање; саставља спискове за исплату и 
рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за накнаде зарада по 
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основу породиљског боловања и неге детета; 
попуњава и предаје заводима и фондовима 
образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2215 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 
гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
КОСОВО И МЕТОХИЈА 
2216 - Самостални стручни сарадник за 
обрачун зарада и осталих примања 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; пријем и контрола 
докумената и убацивање истих у евиденције 
радног времена; врши обрачун зарада пореза и 
доприноса и осталих примања; доставља 
обрачуне зарада, порезе и доприносе за накнаде 
и остала примања финансијском рачуноводству 
на књижење; обрађује аконтације по налозима 
за службено путовање; саставља спискове за 
исплату и рефундацију; прикупља потребну 
документацију везано за накнаде зарада по 
основу породиљског боловања и неге детета; 
попуњава и предаје заводима и фондовима 
образац М4; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2217 - Референт благајне 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води благајнички дневник 
и припрема документацију за рачуноводство; 
подиже готовину код пословних банака и врши 
исплату зарада и других примања; прикупља 
требовања бонова за гориво, подиже бонове за 

гориво, задужује запослене за бонове; подиже 
аконтације дневница и врши исплату истих; 
сарађује са службама и секторима у Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЕКТОР ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 
 
УПРАВА СЕКТОРА БЕОГРАД 
2300 - Директор сектора 
Руководи и организује рад у сектору; сарађује 
са осталим организационим деловима Друштва 
по питању свих рачуноводствених промена 
везаних за обавезе и потраживања Друштва; 
организује и координира, на нивоу Друштва и 
по чворовима, послове финансијског 
рачуноводства, рачуноводства основних 
средстава и стамбених послова, материјалног 
рачуноводства, погонског рачуноводства; прати 
законске и друге прописе из националне и 
међународне регулативе (МСФИ и МРС) у 
домену рачуноводства; у складу са прописима 
доноси упутства и друге интерне регулативе из 
области рачуноводства; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу генералног директора. 
 
 
2301 - Заменик директора сектора 
Замењује директора сектора; прати законске 
прописе из националне регулативе у домену 
финансија и рачуноводства; прати законске 
прописе из међународне регулативе (МСФИ и 
МРС); организује рад и учествује у изради 
интерних правилника и упутстава у складу са 
законским прописима; координира рад са 
службама и секторима Друштва и указује на 
промене у прописима; координира рад на 
примени интерних правилника и упутстава у 
организационим деловима у сектору; 
организује и координира послове финансијског 
рачуноводства, рачуноводства основних 
средстава и стамбених послова, материјалног 
рачуноводства, погонског рачуноводства и 
финансијско-рачуноводствених послова чвора; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2302 - Стручни сарадник за вођење 
евиденције инветара 
Ради на техничким пословима пријема опреме 
и инвентара из магацина заједничких послова 
Друштва; ради на техничким пословима 
пријема и давања прибављене канцеларијске 
опреме и инвентара запосленима; спроводи 
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поступак задужења опремом и инвентаром 
запослених сектора у којем ради и кабинета; 
евидентира промене у алатним књижицама 
запослених; спроводи поступак раздужења 
запослених којима престаје радни однос; 
усаглашава стање по попису са задужењима по 
алатним књижицама запослених; сарађује са 
службама у сектору и кабинету; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2303 - Стручни сарадник за вођење архиве 
Обавља послове везане за чување и архивирање 
комплетне финансијско-рачуноводствене 
документације; врши пријем и поделу 
обрађених докумената добијених од сектора за 
информационе системе и технички надзор 
инфраструктуре; издаје документацију из 
архиве; припрема архивирана документа за 
предају архиву Србије и осталим службама ван 
Друштва; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2304 - Референт у одељењу 
Обавља административне послове; доставља 
пошту и остале материјале по службама и 
секторима Друштва; ради на копир машини и 
машини за коричење материјала; шаље и прима 
факс поруке; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ 
ИЗВЕШТАЈА ПРЕДУЗЕЋА 
2305 - Руководилац одељења за израду 
финансијских извештаја Друштва 
Прати законске прописе из националне 
регулативе у домену рачуноводства; прати 
законске прописе из међународне регулативе 
(МСФИ и МРС); учествује у изради интерних 
правилника и упутстава у складу са законским 
прописима; координира рад са службама и 
секторима Друштва и указује на промене у 
прописима; прати примену законских одредби 
код састављања годишњих финансијских 
извештаја Друштва; саставља термински план 
активности и контролише реализацију истог за 
периодичне и годишње обрачуне; координира 
рад служби и сектора Друштва код ревизије 
финансијских извештаја; припрема неопходне 
податке за потребе ревизије годишњих 
финансијских извештаја; саставља извештаје за 
потребе осталих служби и сектора Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 

функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2306 - Контролор за израду финансијских 
извештаја 
Прати законске прописе и даје упутства за 
примену истих; учествује у изради интерних 
докумената у складу са законским прописима 
из рачуноводствене области и прати њихову 
примену; контролише реализацију терминског 
плана активности код израде периодичних и 
годишњег обрачуна; организује рад на 
припреми за утврђивање финансијског 
резултата пословања Друштва; ради на 
састављању периодичног и годишњег 
финансијског извештаја Друштва и пореског 
биланса Друштва; припрема неопходне податке 
за потребе ревизије годишњих извештаја; 
саставља извештаје за потребе осталих служби 
и сектора Друштва; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2307 - Главни организатор за израду биланса 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; учествује у 
састављању периодичних и годишњег 
финансијског извештаја; координира 
активности око реализације терминског плана 
код израде периодичних и годишњег обрачуна; 
припрема неопходне податке за потребе 
ревизије годишњих извештаја; саставља 
извештаје за потребе осталих служби и сектора 
Друштва; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2308 - Организатор за израду биланса 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; учествује у 
састављању периодичних и годишњег 
финансијског извештаја Друштва; координира 
активности око реализације терминског плана 
код израде периодичних и годишњег обрачуна; 
припрема и обједињује податке за израду 
периодичних и годишњег обрачуна; припрема 
податке за састављање извештаја за потребе 
осталих служби и сектора Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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2309 - Виши стручни сарадник за 
састављање билансних извештаја 
Припрема и обједињује неопходне податке за 
израду периодичних и годишњег обрачуна; 
учествује у изради периодичних и годишњег 
финансијског извештаја Друштва; припрема 
неопходне податке за потребе ревизије 
годишњих извештаја; припрема податке за 
састављање извештаја за потребе осталих 
служби и сектора Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; припрема сет 
образаца и друга документа финансијског 
извештаја Друштва за доставу агенцији за 
привредне регистре у посебан програм за 
обелодањивање истих; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ПОРЕСКИХ 
ПРОПИСА, ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА И 
РЕАЛИЗАЦИЈУ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ 
И ЛИЦА ПО УГОВОРИМА 
2310 - Руководилац одељења за праћење 
прописа из области пореза 
Прати законске прописе из области пореза и 
даје упутства за примену истих; учествује у 
изради интерних докумената у складу са 
законским прописима из области пореза и 
прати њихову примену; сарађује са службама 
министарства Републике Србије и управе 
прихода у циљу правилне примене законских 
прописа; сарађује са свим службама у сектору у 
циљу правилног и благовременог утврђивања 
пореза; саставља и оверава сва прописана 
документа и обрасце којима се порески органи 
извештавају о пореским обавезама Друштва; 
припрема и презентира податке о обрачунатим 
и плаћеним порезима по свим основама за 
потребе ревизије, инспекцијских служби и 
финансијске полиције; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2311 - Водећи организатор за контролу и 
обједињавање пореских обавеза 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; контролише 
правилно и благовремено спровођење уноса 
пореза на додату вредност; обједињује пореске 
пријаве и саставља обједињену пореску пријаву 
за ПДВ на нивоу Друштва; стара се о 
благовременом достављању пореске пријаве 
надлежним пореским органима; припрема и 
презентира податке о обрачунатом и плаћеном 
ПДВ за потребе ревизије, инспекцијских 
служби и финансијске полиције; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 

друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2312 - Главни организатор за контролу 
осигурања имовине и лица 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; прима 
документацију, врши расподелу по службама и 
даје инструкције о начину обраде доспеле 
документације; прати реализацију уговора за 
осигурање имовине и лица; води евиденцију 
приспелих фактура по врстама осигурања; 
контактира са комитентима ради измирења 
обавеза из области осигурања имовине и лица; 
врши контролу одлива средстава са текућих 
рачуна Друштва по основу осигурања; саставља 
и доставља одштетне захтеве осигуравајућим 
друштвима; врши оперативно усаглашавање 
евиденција са осигуравајућим друштвима; 
врши оперативно усаглашавање евиденција са 
службама рачуноводства Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва за исплату 
обавеза; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ 
2313 - Начелник одељења за 
рачуноводствнене послове 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; организује рад одељења и 
служби у одељењу; даје упутства у вези са 
применом нових прописа и интерних 
докумената; врши пријем и расподелу 
документације по службама и даје инструкције 
о начину обраде исте; врши контролу 
извршених задатака; контролише закључне 
листове и главне књиге квартално и код израде 
годишњег рачуна; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2314 - Водећи организатор за контролу 
унетих налога и главне књиге 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
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потраживања, зараде и друго; котролише 
књижења свих фактура, извода и благајничких 
дневника; контролише интерне изводе и 
дневнике промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2315 - Водећи организатор за контирање и 
шифрирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада;; врши пријем и расподелу 
документације по службама и даје инструкције 
о начину обраде исте; врши контролу 
извршених задатака, правилну примену 
контног оквира и шифарника пословних 
догађаја; врши контролу спроведених налога за 
обавезе, потраживања, зараде и друго; 
контролише закључне листове, главне и 
помоћне књиге квартално и код израде 
годишњег рачуна; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2316 - Организатор за контирање и унос 
докумената и извода текућих рачуна и 
девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; промене у шифарницима 
пословних догађаја обавеза и потраживања, 
контном оквиру и другим интерним актима 
примењује на конкретна документа; врши 
шифрирање докумената, припрема налог за 
унос путем рачунара и врши унос података; 
контролише налоге за књижење обавеза и 
потраживања у главним и помоћним 
евиденцијама; контролише и испоставља налог 
за исправку књижења извода и благајнчких 
дневника; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2317 - Организатор за контирање и унос 
докумената за зараде и остала лична 
примања 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; промене у шифарницима 

пословних догађаја обавеза и потраживања, 
контном оквиру и другим интерним актима 
примењује на конкретна документа; врши 
шифрирање докумената, припрема налог за 
унос путем рачунара и врши унос података; 
контролише налоге за књижење зарада и 
осталих примања у главним и помоћним 
евиденцијама; контролише и испоставља налог 
за исправку књижења извода и благајничких 
дневника; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2318 - Водећи организатор у одељењу за 
аналитику купаца и добављача 
 Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавање обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише штампу интерних извода и 
дневнике промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2319 - Стручни сарадник за праћење купаца 
и добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; вођење аналитичких 
евиденција по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашавање стања обавеза и 
потраживања са комитентима на нивоу 
Друштва; усаглашавање промета главне књиге 
са аналитичким евиденцијама; испостављање 
налога за исправку и корекције салда за 
неправилно опредељене уплате и исплате; унос 
налога и контрола штампе истих; слање ИОС 
обрасца комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2320 - Самостални стручни сарадник за 
праћење задужења мобилним апаратима и 
реализацију обавеза 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води евиденцију 
примљених и издатих мобилних телефона; 
контролише и ажурира достављање рачуна за 
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трошкове мобилне телефоније у финансијском 
рачуноводству; организује и контролише 
вођење помоћних књига и помоћних 
евиденција за обрачун прекорачења одобреног 
лимита; организује и контролише обрачун ПДВ 
за испостављене рачуне запосленима за 
надокнаду прекораченог лимита; усаглаша 
обавезе са оперативним евиденцијама сектора 
за финансијксе послове, план и анализу; 
контактира и сарађује са оператерима мобилне 
телефоније у вези оперативног усаглашавања 
потраживања и обавеза; сарађује са службама и 
секторима Друштва: обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2321 - Виши стручни сарадник за праћење 
задужења мобилним апаратима и 
реализацију обавеза 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; контролише 
ажурност достављања рачуна за трошкове 
мобилне телефоније у финансијском 
рачуноводству; ради обрачун прекорачења 
одобреног лимита за запослене; ради обрачун 
ПДВ за испостављене рачуне запосленима за 
надокнаду прекораченог лимита - 
Усаглашавање обавеза са оперативним 
евиденцијама сектора за финансијксе послове, 
план и анализу;; контакт и сарадња са 
оператерима мобилне телефоније у вези 
оперативног усаглашавања потраживања и 
обавеза; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ РАЧУНОВОДСТВА 
СРЕДСТАВА, ИНВЕСТИЦИЈА И 
КРЕДИТА 
2322 - Начелник одељења за рачуноводство 
средстава, инвестиција и кредита 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; учествује у изради 
интерних правилника и упутстава у вези 
некретнина, постројења и опреме; организује 
рад одељења и служби у одељењу; даје 
упутства сарадницима у вези са применом 
нових прописа и интерних докумената; врши 
пријем документације, расподелу по службама 
и даје инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; организује и контролише вођење 
помоћних књига и евиденција; контролише 
извршење промена на основним средствима, 
кредитима и инвестицијама; контролише 
обрачун амортизације, пописа, курсних разлика 
и друго; контролише закључне листове и 

главне књиге квартално и код израде годишњег 
рачуна; контролише штампу интерних извода и 
дневнике промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2323 - Водећи организатор за праћење 
средства 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује и 
контролише вођење помоћних књига и 
евиденција; контролише спровођење промена 
на основним средствима; контролише 
спровођење обрачуна амортизације, пописа и 
друго; контролише испостављене налоге за 
евидентирање промена на основним 
средствима; контролише потраживања од 
купаца за средства; врши обрачун и књижење 
одложених прихода од примљених донација и 
субвенција за средства; врши обрачун и 
књижење одложених пореских обавеза, 
односно, средстава; контролише закључне 
листове и главне књиге квартално и код израде 
годишњег рачуна; контролише штампу 
интерних извода и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2324 - Водећи организатор за праћење 
кредита 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује и 
контролише вођење помоћних књига и 
евиденција; спроводи књижења на приливу и 
отплати кредита; врши обрачун и књижења 
курсних разлика за кредите у земљи; 
контролише обрачун курсних разлика за 
кредите у иностранству; врши усаглашавања 
кредитних обавеза; контролише помоћне и 
главне књиге квартално и код израде годишњег 
рачуна; контролише штампу интерних извода и 
дневнике промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
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финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2325 - Водећи организатор за праћење 
инвестиција 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује и 
контролише вођење помоћних књига и 
евиденција; контролише спровођење промена 
на инвестицијама; контролише испостављене 
налоге за евидентирање промена на смањењу и 
повећању обавеза по програмима и извођачима; 
књижи рачуне за инвестиције од извођача у 
иностранству; контролише обрачун курсних 
разлика; прати промене државних давања и 
донација за инвестиције; врши обрачун и 
књижење трошкова позајмљивања; контролише 
поступак активирања инвестиција; контролише 
закључне листове и главне књиге квартално и 
код израде годишњег рачуна; контролише 
штампу интерних извода и дневнике промета 
истих; припрема прегледе и документацију за 
потребе ревизије финансијских извештаја и 
осталих финансијских контрола Друштва; 
сарађује са службама и секторима ради 
спровођења финансијске политике Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2326 - Самостални стручни сарадник за 
праћење средства 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши обрачун и 
књижење уговорене валутне клаузуле; прати 
промене на датим авансима за инвестиције; 
конторлише промене на инвестиционом 
материјалу; књижи промене на инвестицијама у 
сопственој режији; контролише помоћне књиге 
и главне књиге квартално и код израде 
годишњег рачуна; контролише интерне изводе; 
припрема прегледе за активирање 
инвестиционих програма; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2327 - Самостални стручни сарадник за 
праћење инвестиција 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује и 

контролише вођење помоћних књига и 
евиденција; припрема документацију за 
самоопрорезивање порезом на имовину; 
комуницира са локалним пореским управама и 
књижи обавезе за порез на имовину; 
контролише закључне листове и главне књиге 
квартално и код израде годишњег рачуна; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2328 - Стручни сарадник за књижење 
промена на средствима 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; спроводи књижење 
промена на основним средствима; спроводи 
књижење обрачуна амортизације и књижење по 
донетим одлукама о попису и друго; 
контролише испостављене налоге за 
евидентирање промена на основним 
средствима; контролише помоћне књиге и 
главне књиге квартално и код израде годишњег 
рачуна; припрема прегледе и документацију за 
потребе ревизије финансијских извештаја и 
осталих финансијских контрола Друштва; 
сарађује са службама и секторима ради 
спровођења финансијске политике Друштва< 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2329 - Водећи ороганизатор за средства за 
стамбене потребе 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; контролише правилну примену 
контног оквира и шифарника пословних 
догађаја; врши контролу спроведених налога за 
потраживања, по основу продаје и откупа 
станова по законским прописима; контролише 
закључне листове и главне књиге квартално и 
код израде годишњег рачуна; припрема 
прегледе и документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
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функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2330 - Стручни сарадник за књижење 
промена на средствима за стамбене потребе 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем и 
обраду доспеле документације; сарађује са 
службама на терену; књижи приспеле излазне 
фактуре; израђује пореске пријаве; шифрира и 
књижи изводе; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОГОНСКО 
РАЧУНОВОДСТВО 
2331 - Руководилац одељења за погонско 
рачуноводство 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта Друштва; учествује у изради правилника и 
упутстава из делокруга погонског обрачуна и 
послова фактурисања; организује и контролише 
рад; организује погонски обрачун Друштва; 
оверава калкулације и извештаје погонског 
обрачуна; саставља пројектне задатке за израду 
обрачунских калкулација и других извештаја 
погонског обрачуна и из делокруга послова 
фактурисања; саставља посебне извештаје по 
налогу директора сектора за ниво Друштва у 
циљу спровођења финасијске политике 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2332 - Водећи организатор за погонски 
обрачун 
Примењује законске прописе и интерна акта 
Друштва; контролише погонске евиденције; 
саставља и контролише обрачунске калкулације 
цене коштања по секторима и друге извештаје; 
верфикује погонске налоге за све секторе; ради 
и друге послове из делокруга састављања 
обрачунских калкуалција и погонског 
обрачуна; издаје рачуне и друга излазна 
документа и врши остале послове у складу са 
интерном регулативом из области 
фактурисања; контролише пословне књиге, 
ПДВ књиге и оверава налоге за књижење и 
спроводи књижења; саставља пореску пријаву 
за ПДВ и друго; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
 
 
 

2333 - Организатор за контролу обрачунских 
калкулација и фактурисање 
Примењује законске прописе и интерна акта 
Друштва; саставља и контролише погонске 
евиденције, обрачунске калкулације цене 
коштања по секторима; верфикује погонске 
налоге за сектор; књижи потраживања од 
осигуравајућег Друштва за штете; контролише 
документацију за испостављање рачуна и 
других излазних докумената; издаје рачуне и 
друга излазна документа и спроводи 
одговарајућа књижења и остале послове у 
складу са интерном регулативом из области 
фактурисања; саставља пореску пријаву за ПДВ 
и друго; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2334 - Стручни сарадник за обрачунске 
калкулације и фактурисање 
Примењује законске прописе и интерна акта 
друштва; саставља и контролише погонске 
евиденције, обрачунске калкулације цене 
коштања по секторима; верфикује погонске 
налоге за сектор; врши друге послове из 
делокруга састављања обрачунских 
калкулација и погонског обрачуна; контролише 
документацију за испостављања рачуна и 
других излазних докумената; издаје рачуне и 
друга излазна документа и спроводи 
одговарајућа књижења; обавља и остале 
послове у складу са интерном регулативом из 
области фактурисања и друго; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ МАТЕРИЈАЛНОГ 
РАЧУНОВОДСТВА 
2335 - Руководилац одељења за материјално 
рачуноводство 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; учествује у изради 
интерних правилника и упутстава у вези са 
материјалним рачуноводством; организује рад 
одељења и служби у одељењу; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације и фактурисање; врши контролу 
извршених задатака; организује и контролише 
вођење помоћних књига и евиденција; 
контролише спровођење промена на залихама 
кроз листе примљених и издатих залиха; 
контролише спроведена сравњења са 
рачунополагачима и комитентима; контролише 
закључне листове и главне књиге квартално и 
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код израде годишњег рачуна; припрема 
прегледе и документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2336 - Водећи организатор за праћење и 
књижење документације спољног промета 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; учествује у изради 
интерних правилника и упутстава у вези са 
материјалним рачуноводством; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације и фактурисање; врши контролу 
извршених задатака; организује и контролише 
вођење помоћних књига и евиденција; 
контролише спровођење промена на залихама 
кроз листе примљених и издатих залиха; 
припрема и контролише документацију која се 
односи на увоз материјалних средстава; 
контролише спроведена сравњења са 
комитентима; контролише закључне листове и 
главне књиге квартално и код израде годишњег 
рачуна; припрема прегледе и документацију за 
потребе ревизије финансијских извештаја и 
осталих финансијских контрола Друштва; 
сарађује са службама и секторима Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2337 - Виши стручни сарадник за праћење 
промена на залихама 
Организује и контролише вођење помоћних 
књига и евиденција; контролише примљену 
документацију (улазне и излазне фактуре); 
књижи, контролише и комплетира налоге са 
фактурама и пратећом документацијом; 
контролише спровођење промена на залихама 
кроз листе примљених и издатих залиха; 
контролише закључне листове и главне књиге 
квартално и код израде годишњег рачуна; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
 

2338 - Стручни сарадник за праћење купаца 
и добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима; усаглашава стање 
потраживања и обавеза са комитентима; 
усаглашава промета главне књиге са 
аналитичким евиденцијама; испоставља налоге 
за исправку и корекције салда за неправилно 
опредељене уплате и исплате; унос налога и 
контрола штампе истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; прима и потврђује добијене ИОС 
обрасце од добављача; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2339 - Самостални стручни сарадник за 
праћење промена на залихама 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; учествује у изради 
интерних правилника и упутстава у вези са 
материјалним рачуноводством; даје упутства 
сарадницима у вези са применом нових 
прописа и интерних докумената; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације и фактурисање; врши контролу 
извршених задатака; организује и контролише 
вођење помоћних књига и евиденција; 
контролише спровођење промена на залихама 
кроз листе примљених и издатих залиха; 
контролише спроведена сравњења са 
рачунополагачима; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2340 - Стручни сарадник за књижење улазно 
излазних докумената за промене на залихама 
Прима материјалне документације (МАТ) од 
стоваришне службе и контролише исте; књижи 
улазна и излазна документа; књижи 
инвестиционе залихе Друштва; прима 
документацију од пописне комисије (вишка или 
мањка) приликом редовног месечног пописа 
горива и књижи разлике; уноси 
рачуноводствено стање у пописне листе 
приликом редовног годишњег или ванредног 
пописа (примопредаје магацина и приликом 
крађа); књижи материјалне листа и ради 
корекције салда; слаже главне књиге са листом 
Л-8 по нивоима праћења залиха; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
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друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2341 - Виши стручни сарадник за књижење 
улазно излазних докумената за промене на 
залихама 
Прима материјалне документе (МАТ) од 
стоваришне службе и контролише исте; 
контролише прокњижена улазно излазна 
документа; контролише материјалне листе (Л-8 
Л-888 и ЛМП листа) са улазно-излазном 
документацијом; саставља месечни записник за 
стовариште на основу листе Л-8; прима и 
контролише документацију пописне комисије 
приликом редовног годишњег или ванредног 
пописа, приликом примопредаје магацина и 
приликом крађа; контрола усаглашавања стања 
средстава на нивоу секција чвора са 
рачунополагачима и пописном комисијом; 
усаглашавање главне књиге са листом Л-8 по 
нивоима праћења залиха; сарађује са службама 
и секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ НОВОГ САДА 
2342 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове новог сада 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајни; контролише 
интерне изводе и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2343 - Водећи организатор за контирање 
докумената и извода текућих рачуна и 
девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичку 
евиденцију по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 

уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
штампе истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2344 - Самостални стручни сарадник за 
праћење купаца и добављача 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; врши пријем 
документације, расподелу по службама и даје 
инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; сарађује са комитентима ради наплате 
потраживања и измирења обавеза; прати 
наплате потраживања и измирења обавеза; 
саставља извештаје о наплати потраживања, 
измирења обавеза и ликвидности Друштва; 
подноси захтев за утужење за ненаплаћена 
потраживања; сарађује са службама и 
секторима Друштва за наплату потраживања од 
остварених услуга; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2345 - Стручни сарадник за рачуноводствене 
послове 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерн изводе и дневнике промета 
истих; припрема прегледе и документацију за 
потребе ревизије финансијских извештаја и 
осталих финансијских контрола Друштва; 
сарађује са службама и секторима Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА 
СРЕДСТАВА, ИНВЕСТИЦИЈА И 
КРЕДИТА НОВИ САД 
2346 - Шеф службе рачуноводства средстава, 
инвестиција и кредита 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; учествује у изради 
интерних правилника и упутстава у вези 
некретнина, постројења и опреме; организује 
рад одељења и служби у одељењу; даје 
упутства сарадницима у вези са применом 
нових прописа и интерних докумената; врши 
пријем документације, расподелу по службама 
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и даје инструкције о начину обраде доспеле 
документације; врши контролу извршених 
задатака; организује и контролише вођење 
помоћних књига и евиденција; контролише 
спровођење промена на основним средствима, 
кредитима и инвестицијама; контролише 
спровођења обрачуна амортизације, пописа, 
курсних разлика и друго; контролише закључне 
листове и главне књиге квартално и код израде 
годишњег рачуна; контролише интерне изводе 
и дневнике промета истих; припрема прегледе 
и документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2347 - Организатор за кредите 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује и 
контролише вођење помоћних књига и 
евиденција; контролише спровођење промена 
на кредитима; спроводи књижења обрачуна 
курсних разлика и друго; контролише 
испостављене налоге за евидентирање промена 
на приливу и отплати кредита; контролише 
закључне листове и главне књиге квартално и 
код израде годишњег рачуна; контролише 
интерне изводе и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2348 - Виши стручни сарадник за праћење 
основних средства 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; контролише 
спровођење промена на основним средствима; 
спроводи књижења обрачуна амортизације и 
књижења по донетим одлукама о попису и 
друго; контролише испостављене налоге за 
евидентирање промена на основним 
средствима; контролише закључне листове и 
главне књиге квартално и код израде годишњег 
рачуна; контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 

финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2349 - Организатор за контирање 
докумената за основна средства 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; организује и 
контролише вођење помоћних књига и 
евиденција; припрема документацију и 
спроводи књижења пословних промена; 
контролише испостављене налоге за 
евидентирање промена на смањењу и повећању 
обавеза; контролише закључне листове и 
главне књиге квартално и код израде годишњег 
рачуна; контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима ради спровођења 
финансијске политике Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА МАТЕРИЈАЛНОГ 
РАЧУНОВОДСТВА НОВИ САД 
2350 - Шеф службе за материјално 
рачуноводство 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; израђује интерне 
правилнике и упутстава у вези са материјалним 
рачуноводством; даје упутства сарадницима у 
вези са применом нових прописа и интерних 
докумената; врши пријем документације, 
расподелу по службама и даје инструкције о 
начину обраде доспеле документације и 
фактурисање; врши контролу извршених 
задатака; организује и контролише вођење 
помоћних књига и евиденција; контролише 
спровођење промена на залихама кроз листе 
примљених и издатих залиха; припрема и 
контролише документацију која се односи на 
увоз материјалних средстава; контролише 
спроведена сравњења са комитентима; 
контролише закључне листове и главне књиге 
квартално и код израде годишњег рачуна; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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2351 - Виши стручни сарадник за праћење 
промена на залихама 
Организује и контролише вођење помоћних 
књига и евиденција; контролише примљену 
документацију (улазне и излазне фактуре); 
књижи, контролише и комплетира налоге са 
фактурама и пратећом документацијом; 
контролише спровођење промена на залихама 
кроз листе примљених и издатих залиха; 
контролише закључне листове и главне књиге 
квартално и код израде годишњег рачуна; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2352 - Референт за праћење купаца и 
добављача 
 Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА КРАЉЕВО 
2353 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Краљево 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 

2354 - Водећи организатор за контролу и 
контирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; промене у шифарницима 
пословних догађаја обавеза и потраживања, 
контном оквиру и другим интерним актима 
примењује на конкретна документа контактира 
са комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2355 - Референт за праћење купаца и 
добављача, материјално, погонско 
рачуноводство и средства 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стања обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправке и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролше 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА ЛАПОВО 
2356 - Шеф службе за финансијско- 
рачуноводствене послове чвора Лапово 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајни; контролише 
интерне изводе и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
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службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2357 - Водећи организатор за контролу и 
контирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајни; контролише 
интерне изводе и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2358 - Референт за праћење купаца и 
добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2359 - Референт за материјално, погонско 
рачуноводство и средства 
Прима материјалне документе (МАТ) од 
стоваришне службе и контролише исте; књижи 
улазне и излазне документе; књижи 
инвестиционе залихе Друштва; прима 
документацију од пописне комисије (вишка или 
мањка) приликом редовног месечног пописа 
горива и књижи разлике; уноси 
рачуноводствено стање у пописне листе 
приликом редовног годишњег или ванредно 
пописа (примопредаје магацина и приликом 
крађа); књижи материјалне листе и врши 
корекцију салда; слаже главне књиге са листом 
Л-8 по нивоима праћења залиха; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 

друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА НИШ 
2360 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Ниш 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајни; контролише 
интерне изводе и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2361 - Организатор за контролу и контирање 
докумената и извода текућих рачуна и 
девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајни; контролише 
штампу интерних извода и дневнике промета 
истих; припрема прегледе и документацију за 
потребе ревизије финансијских извештаја и 
осталих финансијских контрола Друштва; 
сарађује са службама и секторима Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2362 - Виши стручни сарадник за праћење 
купаца и добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
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секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2363 - Референт за праћење купаца и 
добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролоше 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2364 - Референт за материјално, погонско 
рачуноводство и средства 
Прати и примењује законске прописе и интерна 
акта из делокруга свог рада; прима 
документацију и налоге за испостављање 
фактура; шифрира, проверава и оверава 
приспелу документацију и контролише 
рачунску тачност приспеле документације; 
припрема документацију за испостављање 
фактура по добијенинм захтевима; фактурише 
и књижи потраживања по основу добијених 
захтева комитената и приватних лица; шаље 
фактуре комитентима, приватним лицима и 
служби рачуноводства са налогом за књижење; 
оперативно евидентира фактуре; сарађује са 
осталим стручним службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА ПОЖАРЕВАЦ 
2365 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Пожаревац 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајнчких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 

службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2366 - Самостални стручни сарадник за 
контирање докумената и извода, текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2367 - Референт за праћење купаца и 
добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичку 
евиденцију по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
штампу истих; шаље ИОС обрасце са 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА ПАНЧЕВО 
2368 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Панчево 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајни; контролише 
интерне изводе и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
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финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2369 - Виши стручни сарадник за контирање 
докумената и извода, текућих рачуна и 
девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2370 - Референт за праћење купаца и 
добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденција по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима на нивоу 
Друштва; усаглашава промет главне књиге са 
аналитичким евиденцијама; испоставља налоге 
за исправку и корекције салда за неправилно 
опредељене уплате и исплате; уноси налоге и 
контролише извршење истих; шаље ИОС 
обрасце комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА РУМА 
2371 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Рума 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајни; контролише 
интерне изводе и дневнике промета истих; 
припрема прегледе и документацију за потребе 
ревизије финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 

друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2372 - Виши стручни сарадник за контирање 
докумената и извода, текућих рачуна и 
девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада;; усаглашава промет главне 
књиге са аналитичким евиденцијама; 
испоставља налоге за исправку и корекције 
салда за неправилно опредељене уплате и 
исплате; уноси налоге и контролише штампе 
истих; сарађује са службама и секторима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2373 - Референт за праћење купаца и 
добављача, материјално, погонско 
рачуноводство и средства 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентина (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
стање главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; контактира са комитентима ради 
усаглашавања обавеза и потраживања; 
организује усаглашавања обавеза и 
потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА СУБОТИЦА 
2375 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Суботица 
 Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
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документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2376 - Водећи организатор за контролу и 
контирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2377 - Референт за праћење купаца и 
добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2378 - Референт за материјално, погонско 
рачуноводство и средства 
 Прима материјална документа (МАТ) од 
стоваришне службе и контролише исте; књижи 
улазна и излазна документа; књижи 
инвестиционе залихе Друштва; прима 
документацију од пописне комисије (вишка или 
мањка) приликом редовног месечног пописа 
горива и књижи разлике; уноси 
рачуноводствено стање у пописне листе 
приликом редовног годишњег или ванредно 
пописа (примопредаје магацина и приликом 

крађа); књижи материјалне листе и корекције 
салда; усаглашава главне књиге са листом Л-8 
по нивоима праћења залиха; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА УЖИЦЕ 
2379 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Ужице 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; врши контролу спроведених 
налога за обавезе, потраживања, зарада и друго; 
котролише књижења свих извода и благајни; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2380 - Водећи организатор за контролу и 
контирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; организује усаглашавања 
обавеза и потраживања путем ИОС образаца; 
врши контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања,; контролише интерне изводе и 
дневнике промета истих; припрема 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2381 - Референт за праћење купаца и 
добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стања обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налоге за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
извршење истих; шаље ИОС обрасце 
комитентима; сарађује са службама и 
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секторима Друштва; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2382 - Референт за материјално, погонско 
рачуноводство и средства 
 Прима материјална документа (МАТ) од 
стоваришне службе и контролише исте; књижи 
улазне и излазне документације по донетом 
упуству-књижење инвестиционих залиха 
Друштва-пријем документације од пописне 
комисије (вишка или мањка) приликом 
редовног месечног пописа горива и књижење 
разлика-унос рачуноводственог стања у 
пописне листе приликом редовног годишњег 
или ванредно пописа, (примопредаје магацина 
и приликом крађа)-књижење материјалних 
листа и корекција салда; слагање главне књиге 
са листом Л-8 по нивоима праћења залиха; 
сарађује са службама и секторима Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА ЗАЈЕЧАР 
2383 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Зајечар 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2384 - Водећи организатор за контролу и 
контирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 

промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2385 - Референт за праћење купаца и 
добављача, материјално, погонско 
рачуноводство и средства 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗАРАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА ЗРЕЊАНИН 
2386 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Зрењанин 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2387 - Виши стручни сарадник за контролу и 
контирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна 
 Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
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потраживања; организује усаглашавања обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2388 - Виши стручни сарадник за праћење 
купаца и добављача 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; води аналитичке 
евиденције по комитентима (купци, добављачи 
и остало); усаглашава стање обавеза и 
потраживања са комитентима; усаглашава 
промет главне књиге са аналитичким 
евиденцијама; испоставља налога за исправку и 
корекције салда за неправилно опредељене 
уплате и исплате; уноси налоге и контролише 
исте; шаље ИОС обрасце комитентима; 
сарађује са службама и секторима Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЛУЖБА ЗА РАЧУНОВОДСТВНЕНЕ 
ПОСЛОВЕ ЧВОРА КОСОВО ПОЉЕ 
2389 - Шеф службе за рачуноводствене 
послове чвора Косово Поље 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавање обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижења свих извода и благајнчких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
 
 
 

2390 - Водећи организатор за контролу и 
контирање докумената и извода текућих 
рачуна и девизних рачуна, праћење 
финансијског, материјалног, погоснког 
рачуноводства и средства 
Примењује законске прописе и интерна акта из 
делокруга свог рада; контактира са 
комитентима ради усаглашавања обавеза и 
потраживања; организује усаглашавање обавеза 
и потраживања путем ИОС образаца; врши 
контролу спроведених налога за обавезе, 
потраживања, зарада и друго; котролише 
књижење свих извода и благајничких дневника; 
контролише интерне изводе и дневнике 
промета истих; припрема прегледе и 
документацију за потребе ревизије 
финансијских извештаја и осталих 
финансијских контрола Друштва; сарађује са 
службама и секторима Друштва; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЕКТОР ЗА НАБАВКЕ И ЦЕНТРАЛНА 
СТОВАРИШТА 
 
2450 - Директор сектора 
Организује, координира, врши надзор и 
контролу пословања у сектору; сарађује са 
другим секторима у Друштву и трећим лицима; 
контролише примену позитивних законских 
прописа и норматива Друштва; учествује у 
креирању пословне политике Друштва; 
реализује одлуке надлежних органа; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу 
генералног директора. 
 
2451 - Заменик директора сектора 
Замењује директора сектора; организује, 
планира и врши контролу рада у сектору; 
сарађује са другим организационим деловима 
Друштва по питањима из надлежности сектора; 
изналази најповољније програме рада и 
аранжмане комерцијално-финансијске 
конструкције из делатности сектора; прати 
законску регулативу из области комерцијално-
техничких прописа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2452 - Помоћник директора сектора за 
набавку општег материјала, енергената, 
стоваришне послове и продају 
Координира набавке у оквиру одељења; прати 
законске прописе из области набавке добара, 
услуга и радова у оквиру одељења; учествује у 
преговорима за уговарање набавки; учествује у 
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раду стручних служби, комисија по 
комерцијалним и техничким питањима; 
предузима потребне мере за редовно 
извршавање уговорних обавеза; координира 
рад стоваришта; предлаже мере за унапређење 
рада сектора; контролише исправност 
документације за материјално књиговодство; 
организује и припрема продају неактивних 
залиха и секундарних сировина према важећим 
прописима; координира рад са другим 
стручним службама; контролише извршење 
задатака; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2453 - Главни организатор преводилачких 
послова 
Организује превођење и преводи пројектну и 
техничку документацију и остале документе; 
обавља послове писменог превођења, обавља 
стручне послове симултаног и консекутивног 
превођења; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2454 - Стручни сарадник за 
административне послове 
Обавља све послове (канцеларијске, 
административно-техничке природе) за потребе 
директора сектора; води календар послова; 
води евиденцију о радном времену запослених; 
попуњава образац налога за службено путовање 
и води евиденцију истих; прима и експедује 
пошту директора; евидентира позиве и заказује 
састанке са странкама за потребе и по налогу 
директора сектора; требује потребни 
канцеларијски материјал, куца текстове по 
налогу; прима, заводи и отпрема сигнирану 
пошту; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2455 - Начелник одељења 
Организује и координира набавку у оквиру 
одељења; прати законске прописе из области 
набавке добара, услуга и радова у оквиру 
одељења; организује послове набавки у складу 
са важећим законом; учествује у преговорима 
за уговарање набавки; учествује у раду 
комисија по комерцијалним и техничким 
питањима; предузима потребне мере за 
праћење реализације по закљученим 
уговорима; саставља и обједињује све потребне 
извештаје за одељење; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 

2456 - Начелник одељења стоваришта, 
залиха и продаје 
Организује, координира и надзире послове у 
одељењу и стоваришта у чворовима сектора у 
складу са важећим законом; прати и управља 
радом стоваришта и кретањем залиха; указује 
на одређења стања и појаве о стању залиха и 
предлаже мере за унапређење рада сектора; 
прати исправност документације за 
материјално књиговодство; организује и 
припрема продају неактивних залиха и 
секундарних сировина према важећим 
прописима; прати извршење закључених 
уговора и о томе води потребне евиденције; 
учествује у раду комисија по комерцијалним и 
техничким питањима; контролише извршење 
задатака; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2457 - Главни организатор одељења 
стоваришта, залиха и продаје 
Организује послове у одељењу у складу са 
важећим законом; прати рад стоваришта и 
кретање залиха; указује на одређења стања и 
појаве о стању залиха; проверава материјално 
књиговодствену документацију; припрема 
продају неактивних залиха и секундарних 
сировина према важећим прописима; води 
потребне евиденције по закљученим 
уговорима; координира рад са другим стручним 
службама; контролише извршење задатака; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2458 - Водећи организатор одељења 
стоваришта, залиха и продаје 
Прати рад стоваришта и кретање залиха; прати 
исправност документације за материјално 
књиговодство; организује и припрема продају 
неактивних залиха и секунд. Сировина према 
важећим прописима; прати извршење уговора и 
о томе води потребне евиденције; координира 
рад са другим стручним службама, контролише 
извршење задатака; и обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2459 - Виши стручни сарадник стоваришних 
послова 
Припрема и води потребне евиденције из 
области рада стоваришта; прати стање залиха и 
врши проверу истих, ажурира шифарник 
материјала, по потреби врши предиригацију 
добара из магацина, обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
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2460 - Службеник за јавне набавке 
Организује и обавља послове јавних набавки у 
складу са важећим законима; спроводи 
поступке јавних набавки укључујући али не 
ограничавајући се на учешће у комисији за 
јавну набавку; израђује конкрусне 
документације, израђује сва потребна акта у 
поступку јавне набавке; израђује уговоре о 
јавној набавци; врши праћење извршења јавне 
набавке и све друге послове који су повезани са 
поступком јавне набавке; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2461 - Службеник за јавне набавке за 
праћење плана и рада на порталу 
Организује и обавља послове у вези са израдом 
плана набавки у складу са важећим прописима; 
прати спровођење поступка јавних набавки 
укључујући али не и ограничавајући се на 
учешће у комисијама за јавну набавку; 
саставља кварталне извештаје реализације 
плана набавки, уноси план набавки у 
апликациони софтвер управе за јавне набавке; 
поставља огласе, конкурсне документације, 
одлуке о оддодели уговора на порталу управе 
за јавне набавке; врши праћење извршења 
јавнух набавки и све друге послове који су 
повезани са поступком јавних набавки; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2462 - Главни организатор набавки у 
одељењу 
Организује послове набавки у оквиру одељења 
у складу са важећим законом; прикупља понуде 
од добављача; прати реализацију потписаних 
уговора; води потребну евиденцију о набавкама 
и о степену реализације уговора; даје потребне 
налоге и диспозиције; обрађује фактуре 
добављача; води књигу улазно-излазних 
фактура; саставља потребне извештаје о 
извршењу обима рада; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2463 - Водећи организатор набавних послова 
Прати послове набавки у оквиру одељења у 
складу са важећим законом; прикупља понуде 
од добављача; прати реализацију потписаних 
уговора; води потребну евиденцију о набавкама 
и о степену реализације уговора; даје потребне 
налоге и диспозиције; обрађује фактуре 
добављача; води књигу улазно-излазних 
фактура; саставља потребне извештаје о 
извршавању обима рада; обавља и друге 

послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2464 - Начелник оделења набавке из увоза 
Организује и координира послове набавке у 
оквиру одељења; учествује у преговорима са 
инодобављачима; прати прописе из домена 
спољнотрговинског пословања, царинског и 
девизног пословања; учествује у раду комисија 
по комерцијалним и техничким питањима; 
предузима потребне мере за редовно 
извршавање уговорних обавеза; прати кретање 
реализације по уговорима; саставља и 
обједињава све потребне извештаје за одељењ; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2465 - Главни организатор набавке у 
одељењу увоза 
Организује набавку добара из увоза; организује 
послове уговарања набавки са добављачима; 
учествује у преговорима за уговарање набавки; 
учествује у раду комисија по комерцијалним и 
техничким питањима; предузима потребне мере 
за редовно извршавање уговорних обавеза; 
прати кретање реализације уговора; обрађује 
инофактуре; координира рад одељења; 
саставља и обједињује све потребне извештаје 
за одељење; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2466 - Начелник одељења правних и општих 
послова 
Координира и обједињује правне, опште и 
кадровске послове; прати законске прописе и 
контролише њихову примену; учествује у 
изради уговора; учествује у изради 
нормативних аката и даје предлоге за њихове 
измене и допуне; учествује у изради одлука и 
решења за јавне набавке; учествује у изради 
анализа извештаја; учествује у раду комисија и 
радних тела; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2467 - Виши стручни сарадник за опште 
послове 
Организује рад у одељењу; припрема и води 
потребне евиденције из области рада сектора; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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2468 - Стручни сарадник у писарници 
Организује и извршава послове пријема и 
отпреме поште: поштом, факсом и 
електронским путем; води потребне евиденције 
о примљеној и отпремљеној пошти; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2469 - Кафе кувар 
Припрема напитке радницима и пословним 
партнерима; евидентира издату количину 
напитака на терет трошкова репрезентације, 
разноси поруџбине и скупља инвентар; врши 
наплаћивање од радника по овереном 
ценовнику издатих напитака и ради евиденцију 
о утрошеним количинама; одржава хигијену у 
просторији где се справљају напици; обавља 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2470 - Главни организатор набавно 
стоваришних послова 
Организује и врши потребне набавке у 
одељењу; стара се о најцелисходнијој набавци; 
прикупља понуде од добављача; одговоран је за 
квалитет набављене робе у стоваришту; даје 
потребне налоге и диспозиције за набављену 
робу; обрађује фактуре добављача, организује 
послове у складу са важећим законом; прати и 
управља радом стоваришта и кретањем залиха; 
указује на одређења стања и појаве о стању 
залиха; прати исправност документације за 
материјално књиговодство; организује и 
припрема продају неактивних залиха и 
секундара у стоваришту; прати извршење 
закључених уговора и о томе води потребне 
евиденције; координира рад са другим 
службама у чвору, контролише извршење 
задатака; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2471 - Главни организатор стоваришних 
послова 
Организује послове у складу са важећим 
законом; прати и управља радом стоваришта и 
кретањем залиха; указује на одређења стања и 
појаве о стању залиха; прати исправност 
документације за материјално књиговодство; 
организује и припрема продају неактивних 
залиха и секунарних. Сировина према важећим 
прописима; прати извршење закључених 
уговора и о томе води потребне евиденције; 
организује рад са другим стручним службама, 
контролише извршење задатака; врши 
предиригације набављене робе, обавља и друге 

послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2472 - Организатор набавних послова 
Врши набавке по примљеним поруџбеницама 
од руководиоца набавки; прикупља понуде од 
добављача; стара се о најцелисходнијој набавци 
по поруџбеницама; води потребну евиденцију о 
набавкама; даје потребне налоге и диспозиције; 
обрађује фактуре добављача; сарађује са 
материјалним књиговодством по питању 
обраде документације; саставља потребне 
извештаје о извршењу обима рада; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2473 - Виши стручни сарадник за набавне 
послове 
Врши потребне набавке у одељењу; прикупља 
понуде од добављача; даје потребне налоге и 
диспозиције за набављену робу; обрађује 
фактуре добављача; комплетира документацију 
о извршеним набавкама и сарађује са 
материјалним књиговодством по питању 
обраде документације; води књигу улазних и 
излазних фактура; саставља потребне извештаје 
о извршавању обима рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2474 - Сарадник за техничке послове 
Припрема материјално књиговодствену 
документацију за обраду; контролише 
документације и шифре за њихову даљу 
обраду; врши месечно материјално 
књиговодствено сравњење; спроводи исправке 
о року; врши усаглашавање стања материјалног 
књиговодства са стањем које количински воде 
пословође магацина месечно, обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2475 - Пословођа главног стоваришта 
Организује и води посао у главном магацину; 
врши пријем материјала и резервних делова у 
магацину; саставља записник о пријему 
материјала и резервних делова; издаје 
материјал и резервне делове на бази примљеног 
документа; благовремено доставља 
документацију о насталим променама у 
магацину; контролише рад складиштара, 
издаваоца, магацинских радника; одговоран је 
за прописно складиштење материјала и 
резервних делова у магацину; солидарно је 
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одговоран са замеником пословође за стање 
робе у магацину; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2476 - Заменик пословође главног 
стоваришта 
Мења пословођу главног стоваришта у 
његовом одсуству, заједно са пословођом 
организује и води посао у магацину; врши 
пријем материјала и рез. Делова у магацину; 
саставља записник о пријему материјала и рез. 
Делова; издаје материјал и рез. Делове на бази 
примљеног документа; благовремено доставља 
документацију о насталим променама у 
магацину; контролише рад складиштара, 
издаваоца, магацинских радника; солидарно је 
одговоран са пословођом за стање робе у 
магацину; одговоран је за прописно 
складиштење материјала и рез. Делова у 
магацину; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2477 - Складиштар 
Врши пријем и издавање материјала, опреме и 
резервних делова; врши смештај, паковање, 
сортирање примљеног материјала, резервних 
делова и опреме; ради на утовару и истовару 
материјала, рез. Дел. И опреме; ради на 
сређивању магацина; води рачуна о хигијени 
магацина; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2478 - Возач теретног моторног возила 
Према унапред примљеном путном налогу 
управља моторним возилом; пре укључивања 
возила у саобраћај дужан је да провери 
исправност возила, а посебно уређаја за 
управљање, кочење и сигналних уређаја; 
обавља превоз робе и путника; врши пријем 
робе по квантитету на терену или код 
добављача и исту предаје у магацин; одговоран 
је за правилан утовар, оптерећење и чистоћу 
возила; води уредно тахограф и попуњава 
путни налог; одговоран је за прописно 
управљање моторним возилом; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2479 - Пословођа главног магацина – пумпа 
Организује и води посао у магацину; врши 
пријем горива, материјала и резервних делова у 
магацину и о томе саставља одговарајући 
записник; издаје гориво и мазиво, материјал и 
резервне делове; благовремено доставља 

документацију о насталим променама у 
магацину; контролише рад складиштара, 
издаваоца, магацинских радника; солидарно је 
одговоран са замеником пословође за стање 
робе у магацину; одговоран је за прописно 
складиштење горива и мазива, материјала и 
резервних делова у магацину; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2480 - Заменик пословође главног магацина 
–пумпа 
Замењује пословођу главног магацина -пумпа у 
његовом одсуству и заједно са пословођом 
организује и води посао у магацину; врши 
пријем горива, материјала и резервних делова у 
магацину и о томе саставља одговарајући 
записник; издаје гориво и мазиво, материјал и 
резервне делове; благовремено доставља 
документацију о насталим променама у 
магацину; контролише рад складиштара, 
издаваоца, магацинских радника; солидарно је 
одговоран са пословођом за стање робе у 
магацину; одговоран је за прописно 
складиштење горива и мазива, материјала и рез. 
Делова у магацину; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2481 - Издавалац горива и мазива 
Врши пријем и издавање горива и мазива; врши 
смештај, паковање, сортирање примљеног 
мазива; води рачуна о хигијени магацина; води 
рачуна да се роба правилно упакује и утовари у 
превозно средств, како не би дошло до 
оштећења у транспорту; одговоран је за 
правилно издавање горива и мазива; одговоран 
је за стање горива и мазива у својој смени; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2482 - Виши сарадник стоваришних послова 
Врши потребне набавке у одељењу; даје 
потребне налоге и диспозиције за набављену 
робу; обрађује фактуре добављача; комплетира 
документацију о извршеним набавкама и 
сарађује са материјалним књиговодством по 
питању обраде документације; води књигу 
улазних и излазних фактура; саставља потребне 
извештаје о извршавању обима рада; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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2483 - Самостални организатор стоваришних 
послова 
Врши потребне набавке у одељењу; прикупља 
понуде од добављача; даје потребне налоге и 
диспозиције за набављену робу; обрађује 
фактуре добављача; комплетира документацију 
о извршеним набавкама и сарађује са 
материјалним књиговодством по питању 
обраде документације; води књигу улазних и 
излазних фактура; саставља потребне извештаје 
о извршавању обима рада; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ И 
ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 
 
УПРАВА СЕКТОРА 
2550 - Директор сектора 
Спроводи пословну политику из делокруга 
људских ресурса и правних послова у складу са 
пословним плановима и програмима Друштва и 
израђује извештаје о реализацији програма и 
планова; руководи, организује, координира и 
врши надзор рада свих организационих делова 
сектора; спроводи одлуке и закључке 
скупштине и одбора директора из делокруга 
рада сектора; сарађује са институцијама и 
органима у примени радно правних прописа; 
одговара за реализацију послова и радних 
задатака из свог описа послова и реализацију 
послова и радних задатака запослених којима 
руководи; организује обављање послова у 
сектору које омогућава да сви запослени имају 
јасне и прецизне инструкције и налоге о 
њиховој улози и одговорностима у вези са 
послом који обављају; стара се о поштовању 
принципа законитости и правилности у раду 
сектора и запослених у сектору; успоставља 
ефективно, благовремено и поуздано 
извештавање у сектору и генералном 
директору; организује чување и заштиту 
средстава и информација којима располаже 
сектор, од губитака, крађе, неовлашћеног 
коришћења и неовлашћене и нестручне 
употребе; пружа стручну помоћ у примени 
закона и других прописа органима Друштва и 
извршава налоге органа Друштва; по посебном 
овлашћењу може да подноси тужбе, жалбе, 
кривичне пријаве, пријаве судији за прекршаје, 
друге редовне и ванредне правне лекове, као и 
друге поднеске; по посебном овлашћењу може 
да повуче тужбу, призна или се одрекне 
тужбеног захтева и одрекне се и одустане од 
правног лека; по посебном овлашћењу може 
закључити судска и вансудска поравнања; по 
посебном овлашћењу може да одлучује о 

правима и обавезама из рада и по основу рада 
запослених у сектору у складу са пренетим 
овлашћењима; издаје налоге за извршавање 
правоснажних судских одлука; овабља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора којим руководи, а по 
налогу генералног директора. 
 
2551 - Заменик директора сектора 
Организује, руководи и координира радом у 
сектору; прати, анализира и координира 
одвијање пословних активности; утврђује 
стратегије, процедуре и стандарде за развој и 
управљање људским ресурсима; организује 
израду програма пословања и планова 
образовних потреба Друштва сагласно 
планираним финансијским средствима; 
учествује у унапређењу кадровског 
информационог система, прати стање, кретање 
и структуру запослених и израђује подлоге за 
статистичке извештаје и припрема податке за 
израду програма решавања вишка запослених; 
сарађује са фондовима за пензијско-инвалидско 
и здравствено осигурање и институцијама и 
органима у примени прописа из области рада и 
социјалног осигурања, одговара за реализацију 
послова и радних задатака из свог описа 
послова и реализацију послова и радних 
задатака запослених за радно правне послове, 
људске ресурсе и образовање; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора: 
 
2552 - Помоћник директора сектора 
Руководи, координира и организује послове из 
области радних односа; прати законске прописе 
и стара се о њиховој примени; учествује у 
изради уговора о раду и анекса уговора о раду; 
организује и учествује у изради решења о 
службеним путовањима у иностранство и 
обавља све неопходне послове у вези израде 
истих за потребе кабинета генералног 
директора; сарађује са осталим службама у 
сектору и другим секторима у Друштву; 
учествује у изради нормативних аката и даје 
предлоге за њихове измене и допуне; учествује 
у изради анализа извештаја и информација из 
домена делатности сектора; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2553 - Саветник директора сектора 
Прати и примењује прописе из области 
очувања радне и здравствене спосовности 
запослених; координира рад на пословима 
везаним за спорт, рекреацију, хуманитарне и 
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културне активности; координира активности у 
организацији усиц-а; координира рад са 
заједницом железничких спортских клубова; 
координира и припрема одлуке везане за 
рекреацију, хуманитарне и културне 
активности; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
2554 - Референт – секретар за обраду 
документације 
Прима, најављује и позива странке; прима и 
заводи у деловодник службену пошту; издаје 
путне налоге за службена путовања и води 
евиденцију истих; води евиденцију радног 
времена и врши исплату зараде; требује и врши 
расподелу канцеларијског материјала; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАДНЕ ОДНОСЕ И 
ПРАЋЕЊЕ ПРОПИСА 
2555 - Начелник одељења 
Организује и кординира рад у одељењу; даје 
потребна упутства и стручну помоћ; учествује у 
изради нормативних аката и сарађује са другим 
организационим облицима Друштва у 
припреми прописа из радних односа; прати и 
примењује законе и друге прописе из области 
радних односа и другим органима у 
остваривању права запослених из области 
радних односа и пензијског и инвалидског 
осигурања; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
2556 - Контролор примене и праћења 
прописа из радних односа 
Израђује уговоре о раду и решења о правима и 
обавезама запослених у Друштву; врши 
техничку обраду документације, води потребне 
евиденције и обавља административне послове; 
комплетира и дистрибуира материјал 
надлежним организационим облицима у 
Друштву; сарађује са другим организационим 
облицима за правне, кадровске и опште послове 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
 
 

2557 - Главни организатор за праћење, 
примену прописа из радних односа и 
запошљавање 
Прати законске прописе и стара се о њиховој 
примени; учествује у изради уговора; учествује 
у изради нормативних аката и даје предлоге за 
њихове измене и допуне; учествује у изради 
анализа извештаја и информација из домена 
делатности сектора; води и чува евиденције; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2558 - Виши стручни сарадник за евиденцију 
и документацију људскух ресурса 
Врши обраду кадровских упитника и унос 
података у јединствени информациони систем 
Друштва; води евиденцију запослених у 
Друштву са свим потребним подацима; води 
евиденцију и прерачунава радни стаж 
запослених укључујући и стаж са увећаним 
трајањем; пријављује и ођављује запослене код 
надлежног фонда пио и здравствено осигурање; 
сарађује са другим организационим облицима 
за правне кадровске и опште послове Друштва; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА 
2559 - Начелник одељења 
Организује и координира рад у одељењу на 
реализацији свих образовних активности 
предвиђених планом образовања кадрова и 
заштитом злостављања на раду; координира 
израду наставних планова и програма 
перманентног образовања за запослене који 
посредно и непосредно учествују у вршењу 
железничког саобраћаја; сарађује са 
министарством просвете и спорта рс, всшжс, 
жтш и националном службом за запошљавање, 
а у вези примене закона о образовању и 
стручним оспособљавањем и 
преквалификацијом кандидата и обезбеђивање 
наменских средстава за те програме; учествује 
у примпреми, организацији и реализацији 
стручних испита и ванредних периодичних 
испита у складу са важећим општим актима 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
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2560 - Контролор планирања и развоја 
људских ресурса 
Прати и проучава законе, друге прописе и 
општа акта из области образовања и заштите од 
злостављања на раду; врши израду наставних 
планова и програма перманентног образовања 
за запослене који посредно и непосредно 
учествују у вршењу железничког саобраћаја; 
врши израду плана развоја људских ресурса; 
врши израду плана образовања запослених и 
стара се о њиховом спровођењу; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2561 - Водећи организатор за реализацију 
плана образовања 
Прати и проучава законе, друге прописе и 
општа акта из области образовања; обрађује 
документацију, саставља записнике и припрема 
решења за полагање стручног испита; учествује 
у спровођењу стручних испита и ванредних 
периодичних испита; израђује све врсте 
извештаја из области образовања; сарађује са 
другим службама у Друштву по питању 
образовања кадрова; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2562 - Главни организатор библиотеке 
Набавља стручне, службене и остале 
периодичне публикације; израђује план 
трошкова пословања библиотеке; прати 
динамику приспећа публикација; евидентира 
поделу и давање на коришћење литературе; 
сарађује са издавачким кућама и прати 
актуелне издавачке понуде и сајмове књига; 
прати континуирано доспеће литературе, 
рекламационе рокове; сарађује са народном и 
другим библиотекама; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ 
2565 - Начелник одељења 
Организује и координира рад у одељењу и даје 
потребна упутства; организује рад свих послова 
одељењу и даје стручну помоћ; обавља 
контролу извршених послова у оквиру 
одељења; израђује извештаје о раду одељења; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
 

2566 - Самостални стручни сарадник 
Организује пријем, заводи и сигнира пошту; 
организује пријем препоручених пошиљки, 
телеграма, пакета и завођења истих; организује 
завођења приспеле поште у доставне књиге 
Друштва; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2567 - Референт писарнице 
Прима, заводи и сигнира пошту; прима 
препоручене пошиљаке, телеграме, пакете и 
заводи исте; заводи приспелу поштуе у 
доставне књиге Друштва; води деловоднике 
предмета и разводи приспелу пошту; адресира 
и ковертира службену пошту; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2568 - Оператер на рачунару 
Израђује текстове и извештаје на рачунару по 
диктату и препису; врши умножавање и 
достављање откуцаног материјала; стара се о 
повереним средствима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2569 - Умножавање материјала 
Умножава материјал на копир машинама и 
гештетнерима, копира и фотокопира материјал; 
прима и отпрема приспеле и урађене 
материјале; технички обрађује копиране 
материјале (умножава, слаже и повезује 
материјале); води евиденције; стара се о 
повереним средствима за рад; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У БЕОГРАДУ 
2570 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
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2571 - Организатор за радне односе 
Прати законске прописе и стара се о њиховој 
примени; израђује појединачне акте из радног 
односа; учествује у изради анализа извештаја и 
информација из домена делатности одељења; 
води и чува евиденције; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2572 - Водећи организатор за кадровске и 
опште послове 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учештвује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца 
 
2573 - Водећи организатор за радне односе 
Прати и примењује прописе из области 
кадровске докуменатације и евиденције; 
припрема податке и учешствује у изради 
решења о правима и обавезама запослених у 
секцији; води и реализације поступке стручне 
обуке, полагања стручних испита и редовне и 
ванредне провере стручне обучености 
запослеих; прати и примењује прописе из 
области социјалне и здравствене заштите и 
сарађује са надлежним фондовима; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2574 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
дсијеима запослених и документације везане за 
песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 

2575 - Рачунополагач основних средстава и 
ситног инвентара 
Обавља контролу стварног и књиженог стања 
основних средстава; води предвиђене 
евиденције и саставља потребние извештаје; 
предлаже основна средства и ситни инвентар за 
расходовање; сарађује са пописним комисијама 
и другим одговрајућим службама у Друштву; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У НИШУ 
2576 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2577 - Главни организатор за правне, 
кадровске и опште послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје стручна мишљења и пружа 
правну помоћ запосленима у секцији; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2578 - Организатор за правне, кадровске и 
опште послове 
 Координира рад на правним, кадровским и 
општим пословима у секцији; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; даје 
мишљење и пружа правну помоћ запосленима у 
секцији; сарађује са другим секторима у 
Друштву и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2579 - Самостални организатор за социјалну 
заштиту 
Прати животне и радне услове запослених и 
предузима одговарајуће мере на откривању и 
спречавању негативних појава; анализира 
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животне и радне услове запослених; прати и 
проучава узрке професионалних обољења, 
повреда и усмрћења запослених; израђује 
анализе о истом; предузима све мере при 
упућивању запослених на лечење, 
(алкохоличара, наркомана и сл.); контролише и 
упућује запослене на медицинску 
рехабилитацију; прати прописе из области 
инвалидско-пензионог осигурања; обрађује 
запослене за инвалидску комисију и прати исте 
по потреби; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
2580 - Водећи правник за опште послове 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; сарађује са надлежним 
фондовима у поступку остваривања права 
запослених; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
2581 - Водећи организатор за кадровске и 
опште послове 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2582 - Водећи организатор за радне односе 
Прати и примењује прописе из области 
кадровске докуменатације и евиденције; 
припрема податке и учествује у изради решења 
о правима и обавезама запослених у секцији; 
води и реализује поступке стручне обуке, 
полагања стручних испита и редовне и 
ванредне провере стручне обучености 
запослеих; прати и примењује прописе из 
области социјалне и здравствене заштите и 
сарађује са надлежним фондовима; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 

 
2583 - Вођа групе за кадровске и опште 
послове 
Прати и примењује прописе из области 
кадровске документације; води евиденције и 
чува персонална досијеа запослених и 
документацију уложену у досијеа; води 
статистике о запосленима (старосна, 
квалификациона структура, радни стаж); 
обавља послове везане за пријаву и ођаву 
запослених код надлежних фондова; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2584 - Сарадник за кадровску документацију 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајућих евиденција; обавља послове у 
вези са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2585 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2586 - Организатор за правне, кадровске и 
опште послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје мишљења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У НОВОМ САДУ 
2587 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2588 - Главни организатор за правне, 
кадровске и опште послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје мишљења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2589 - Водећи организатор за радне односе 
Прати и примењује прописе из области 
кадровске докуменатације и евиденције; 
припрема податке и учествује у изради решења 
о правима и обавезама запослених у секцији; 
води и реализује поступке стручне обуке, 
полагања стручних испита и редовне и 
ванредне провере стручне обучености 
запослеих; прати и примењује прописе из 
области социјалне и здравствене заштите и 
сарађује са надлежним фондовима; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2590 - Организатор за правне, кадровске и 
опште послове 
 Координира рад на правним, кадровским и 
општим пословима у секцији; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; даје 
мишљења и пружа правну помоћ запосленима у 
секцији; сарађује са другим секторима у 
Друштву и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
 
 

2591 - Организатор за социјалну заштиту 
Прати животне и радне услове запослених и 
предузима одговарајуће мере на откривању и 
спречавању негативних појава; анализира 
животне и радне услове запослених, прати и 
проучава узроке професионалних обољења, 
повреда и усмрћења запослених; израђује 
анализе о истом; предузима све мере при 
упућивању запослених на лечење, 
(алкохоличара, наркомана и сл.); контролише и 
упућује запослене на медицинску 
рехабилитацију; прати прописе из области 
инвалидско-пензионог осигурања; обрађује 
запослене за инвалидску комисију и прати исте 
по потреби; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
2592 - Водећи организатор за кадровске и 
опште послове 
Прати и примењује прописе из области 
кадровске документације; води евиденције и 
чува персонална досијеа запослених и 
документацију уложену у досијеа; води 
статистике о запосленима (старосна, 
квалификациона структура, радни стаж); 
обавља послове везане за пријаву и ођаву 
запослених код надлежних фондова; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2593 - Сарадник за радне односе 
Припрема податке за израду решења о 
остваривању права запослених из области 
радних односа и води одговарајуће евиденције; 
обавља послове у вези са пријавом и ођавом 
запослених код надлежних фондова; води 
регистре и матичне књиге запослених; 
попуњава статистичке податке и промене у 
вези кадровске евиденције; води рачуна о 
персоналним одсијеима запослених и 
документације везане за песонална досијеа; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца 
 
2594 - Сарадник за кадровску документацију 
Припрема податке за израду решења о 
остваривању права запослених из области 
радних односа и води одговарајуће евиденције; 
обавља послове у вези са пријавом и ођавом 
запослених код надлежних фондова; води 
регистре и матичне књиге запослених; 
попуњава статистичке податке и промене у 
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вези кадровске евиденције; води рачуна о 
персоналним одсијеима запослених и 
документације везане за песонална досијеа; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2595 - Рачунополагач основних средстава и 
ситног инвентара 
Обавља контролу стварног и књиженог стања 
основних средстава; води предвиђене 
евиденције и саставља потребние извештаје; 
предлаже основна средства и ситни инвентар за 
расходовање; сарађује са пописним комисијама 
и другим одговрајућим службама у Друштву; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У СУБОТИЦИ 
2596 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2597 - Главни организатор за правне, 
кадровске и опште послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје тумачења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2598 - Водећи организатор за радне односе 
Прати и примењује прописе из области 
кадровске докуменатације и евиденције; 
припрема податке и учествује у изради решења 
о правима и обавезама запослених у секцији; 
води и реализује поступке стручне обуке, 
полагања стручних испита и редовне и 
ванредне провере стручне обучености 
запослеих; прати и примењује прописе из 
области социјалне и здравствене заштите и 

сарађује са надлежним фондовима; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2599 - Сарадник за кадровске и опште 
послове 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2600 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У РУМИ 
2601 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2602 - Главни организатор за правне, 
кадровске и опште послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје тумачења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
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секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2603 - Организатор за правне, кадровске и 
опште послове 
 Координира рад на правним, кадровским и 
општим пословима у секцији; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; даје 
тумачења и пружа правну помоћ запосленима у 
секцији; сарађује са другим секторима у 
Друштву и трећим лицима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2604 - Организатор за људске ресурсе и 
опште послове 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2605 - Водећи организатор за кадровске, 
опште и послове социјалне заштите 
Прати и примењује прописе из области 
кадровске докуменатације и евиденције; 
припрема податке и учествује у изради решења 
о правима и обавезама запослених у секцији; 
води и реализује поступке стручне обуке, 
полагања стручних испита и редовне и 
ванредне провере стручне обучености 
запослеих; прати и примењује прописе из 
области социјалне и здравствене заштите и 
сарађује са надлежним фондовим; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2606 - Сарадник за кадровске и опште 
послове 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистреа и матичне 

књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа;; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У ПАНЧЕВУ 
2607 - Шеф службе 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима;; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2608 - Организатор за кадровске и опште 
послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје тумачења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима;; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2609 - Водећи организатор за кадровске 
подлове и образовање 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на постављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; израђује предлог плана 
образовања;; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2610 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
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књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа;; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У ЗРЕЊАНИНУ 
2611 - Шеф службе 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима;; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2612 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа;; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2613 - Рачунополагач основних средстава и 
ситног инвентара 
Обавља контролу стварног и књиженог стања 
основних средстава; води предвиђене 
евиденције и саставља потребние извештаје; 
предлаже основна средства и ситни инвентар за 
расходовање; сарађује са пописним комисијама 
и другим одговрајућим службама у Друштву; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У ЛАПОВУ 
2614 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 

предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2615 - Организатор за заједничке послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје тумачења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2616 - Водећи организатор за кадровске и 
опште послове 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2617 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2618 - Сарадник за кадровску документацију 
Припрема податке за израду решења о 
остваривању права запослених из области 
радних односа и води одговарајуће евиденције; 
обавља послове у вези са пријавом и ођавом 
запослених код надлежних фондова; води 
регистре и матичне књиге запослених; 
попуњава статистичке податке и промене у 
вези кадровске евиденције; води рачуна о 

117 / 137 
Правилник о организацији и ситематизацији – Опис послова 



„Инфраструктура железнице Србије“ а.д. 

персоналним одсијеима запослених и 
документације везане за песонална досијеа; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У УЖИЦУ 
2619 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2620 - Водећи организатор за опште послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје тумачења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2621 - Организатор за опште послове 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектор и непосредног руководиоца. 
 
2622 - Водећи организатор за кадровске 
послове и образовање 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 

неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2623 - Сарадник за кадровске и опште 
послове 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2624 - Сарадник за кадровску документацију 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајућих евиденције; обавља послове у 
вези са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2625 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податаке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У ЗАЈЕЧАРУ 
2626 - Шеф службе 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
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примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2627 - Водећи организатор за примену 
прописа 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје тумачења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2628 - Самостални организатор за радне 
односе 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2629 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и вођење 
одговарајућих евиденција; обавља послове у 
вези са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
досијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У КРАЉЕВУ 
2630 - Руководилац одељења 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 

са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2631 - Главни организатор за правне, 
кадровске и опште послове 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
проучава и примењује закон, општа акта 
Друштва; даје тумачења и пружа правну помоћ 
запосленима у секцији; сарађује са другим 
секторима у Друштву и трећим лицима; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2632 - Сарадник за кадровске и опште 
послове 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податаке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2633 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У ПОЖАРЕВЦУ 
2634 - Шеф службе 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
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са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2635 - Водећи организатор за кадровске и 
опште послове 
Прати и примењује прописе из области радних 
односа, запошљавања, здравственог и 
пензијског осигурања, кадровске 
документације и евиденције; припрема податке 
и учествује у изради решења о правима и 
обавезама запослених; ради на успостављању 
јединствене кадровске евиденције; сарађује са 
надлежним фондовима у поступку остваривања 
права запослених; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2636 - Сарадник за радне односе 
Припрема податке за израду решења о 
остваривању права запослених из области 
радних односа и води одговарајуће евиденције; 
обавља послове у вези са пријавом и ођавом 
запослених код надлежних фондова; води 
регистре и матичне књиге запослених; 
попуњава статистичке податке и промене у 
вези кадровске евиденције; води рачуна о 
персоналним одсијеима запослених и 
документације везане за песонална досијеа; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектораи 
непосредног руководиоца. 
 
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ 
ПОСЛОВЕ У КОСОВУ ПОЉУ 
2637 - Шеф службе 
Организује и координира рад на правним, 
кадровским и општим пословима у секцији; 
врши надзор и контролу правних, кадровских и 
општих послова; прати стања кадрова и 
предлаже план образовања; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; сарађује 
са другим секторима у Друштву и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2638 - Организатор за правне, кадровске и 
опште послове 
 Координира рад на правним, кадровским и 
општим пословима у секцији; проучава и 
примењује закон, општа акта Друштва; даје 
мишљења и пружа правну помоћ запосленима у 
секцији; сарађује са другим секторима у 
Друштву и трећим лицима; обавља и друге 

послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2639 - Сарадник за радне односе 
Израђује решења о остваривању права 
запослених из области радних односа и води 
одговарајуће евиденције; обавља послове у вези 
са пријавом и ођавом запослених код 
надлежних фондова; води регистре и матичне 
књиге запослених; попуњава статистичке 
податке и промене у вези кадровске 
евиденције; води рачуна о персоналним 
одсијеима запослених и документације везане 
за песонална досијеа; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2640 - Сарадник за социјалну заштиту 
 Сарађује са надлежним фондовима у циљу 
остваривања права запоселених из области 
социјалне зашитите; прати животне и радне 
услове запослених и предузима одговарајуће 
мере на откривању и спречавању негативних 
појава; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2641 - Оператер на рачунару 
Израђује текстове и извештаје на рачунару по 
диктату и препису; врши умножавање и 
достављање откуцаног материјала; стара се о 
повереним средствима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2642 - Шеф службе за набавно стоваришне 
послове 
Руководи, организује и координира послове и 
задатке из области материјално-стоваришних 
послова чворних стоваришта; организује 
пријем и преузимање робе по испостављеним 
налозима; координира рад чворних стоваришта 
са службама материјално-књиговодствених 
послова; контролише извршење материјално-
стоваришних задатака извршилаца у чвору; 
контролише исправност постојећих шифара и 
ради на исправкама грешака; координира рад 
на прикупљању и отпреми секундарних 
сировина; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
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2643 - Виши организатор за набавке 
Врши контролу рада стоваришта; врши послове 
инструктаже запослених који раде на 
пословима рачунополагача; врши контролу 
исправног вођења и ажурност прописане 
дукументације у стовариштима; врши контролу 
справног ускладиштења робе у стоваиршту; 
врши унос података у терминал; сарађује са 
службом материјалног књиговодства, и другим 
службама у погледу стоваришног пословања; 
ради на пословима регенерације и 
предиригације на нивоу чвора; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2644 - Сарадник за техничке послове 
Ради на обради документације за цок; врши 
контролу документације и шифара за цок; врши 
сравње стања са цок листом месечно; спроводи 
исправке о року; врши усаглашавање стања 
материјалног књиговодства са стање које 
количински води пословођа главног магацина; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца . 
 
2645 - Пословођа главног магацина 
Организује и води посао у магацину, врши 
пријем материјала и резервних делова у 
магацину, саставља записник о пријему 
материјала и резервних делова, благовремено 
доставља документацију о насталим променама 
у магацину, издаје материјал и резервне делове 
на бази примљеног документа, одговоран је за 
прописно складиштење материјала и резервних 
делова у магацину,; солидарно је одговоран са 
замеником пословође за стање робе у магацину; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2646 - Складиштар у главном магацину 
Врши пријем материјала, опреме и резервних 
делова у магацину, врши смештај, паковање и 
сортирање примљеног материјала, резервних 
делова и опреме; учествује и врши контролу 
рада магацинског радника; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
 
 

2647 - Издавалац горива и мазива 
Врши пријем и издавање горива и мазива; врши 
смештај, паковање, сортирање примљеног 
мазива; води рачуна о хигијени магацина; води 
рачуна да се роба правилно упакује и утовари у 
превозно средство како не би дошло до 
оштећења у транспорту; одговоран је за 
правилно издавање горива и мазива; одговоран 
је за стање горива и мазива; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ БЕОГРАД 
2648 - Начелник одељења 
Прати законе, друге прописе као судску праксу; 
организује и координира рад одељења за 
заступање на пословима имовинско-правне 
заштите; пружа стручну помоћ и даје потребна 
упутства из делокруга рада одељења; заступа 
Друштво у изузетно сложеним предметима 
пред судовима, органима управе и другим 
органима, као и у изузетно сложеним 
предметима са инои-елементом; учествује у 
изради извештаја о раду одељења и обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2649 - Главни организатор за послове 
заступања 
Прати законе, друге прописе као и судску 
праксу, пружа стручну помоћ из области 
имовинско-правних послова; координира рад 
на сложенијим правним пословима из области 
имовинско-правних односа; заступа Друштво у 
изузетно сложеним предметима пред судовима, 
као и у сложеним предметима са инои-
елементом органима управе и другим органима 
и обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца 
 
2650 - Водећи организатор у имовинско 
правним споровима 
Прати законе, друге прописе као и судску 
праксу; учествује у организацији рада одељења 
за заступање на пословима имовинско-правне 
заштите; заступа Друштво пред судовима, 
управним органима и другим надлежним 
органима; привредним преступима и 
прекршајима и предузима све правне радње у 
вези са тим поступцима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
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ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2651 - Референт за документацију и 
административне послове 
Прима, заводи и доставља позиве, решења, 
пресуде и друга писмена судских, управних и 
других органа; води књиге евиденције судских 
спорова; разводи окончане предмете и врши 
њихово архивирање; даје податке о броју и 
врсти предмета ради израде извештаја о раду; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УГОВАРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 
И ПРИМЕНУ ПРОПИСА 
2652 - Руководилац одељења 
Прати законе и друге прописе који се 
примењују у пословању Друштва; прати 
европске норме и директиве и спроводи 
активности за њихову примену у Друштву; 
организује и координира рад одељења; пружа 
стручну помоћ и даје потребна упутства из 
делокруга рада одељења; учествује у изради, 
прегледу, оцени правне ваљаности и овери свих 
уговора у Друштву; сарађује са надлежним 
министарствима и другим државним органима; 
организује и учествује у спровођењу поступка 
регистрације Друштва; учествује у изради 
статута и других општих аката која се односе 
на усклађеност организације Друштва са 
законом; учествује у изради извештаја о раду 
одељења и обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора. 
 
2653 - Главни организатор за послове 
уговарања у Инфраструктури 
Прати законе и друге прописе који се 
примењују у пословању Друштва; учествује у 
изради, прегледу, оцени правне ваљаности и 
овери свих уговора у Друштву; врши контролу 
правне ваљаности уговора о закупу, 
конституисању права службености и 
одржавању путних прелаза; учествује у изради 
и усаглашавања коначног текста уговора; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2654 - Водећи организатор за праћење и 
примену прописа 
Прати законе и друге прописе који се 
примењују у пословању Друштва; пружа 

стручну помоћ и даје потребна упутства из 
делокруга рада одељења; сарађује са 
надлежним министарствима и другим 
државним органима; учествује у комисијама, 
радним групама и тимовима на изради статута 
и других општих аката која се односе на 
усклађеност организације Друштва са законом; 
учествује у изради извештаја о раду одељења и 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ НИШ 
2655 - Руководилац одељења 
Прати законе, друге прописе и судску праксу; 
организује и координира рад одељења за 
заступање на пословима имовинско-правне 
заштите; пружа стручну помоћ и даје потребна 
упутства из делокруга рада одељења; заступа 
Друштво пред судовима, органима управе и 
другим органима; учествује у изради извештаја 
о раду одељења и обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
2656 - Главни организатор за послове 
заступања 
Прати законе, друге прописе и судску праксу, 
пружа стручну помоћ из области имовинско-
правних послова; координира рад на 
сложенијим правним пословима из области 
имовинско-правних односа; заступа Друштво у 
и сложеним предметима пред 
судовимаорганима управе и другим органима, 
као и у предметима са инои-елементом и 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2657 - Главни заступник у имовинско-
правним споровима 
Прати законе, друге прописе као и судску 
праксу; заступа Друштво пред судовима, 
управним органима и другим надлежним 
органима привредним преступима и 
прекршајима и предузима све правне радње у 
вези са тим поступцима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
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2658 - Главни заступник у радним 
споровима 
Прати законе, друге прописе и судску праксу; 
заступа Друштво пред судовима, управним 
органима и другим надлежним органима; 
заступа Друштво у радним споровима и 
предузима све правне радње у вези са тим 
поступцима; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора сектор 
и непосредног руководиоца. 
 
2659 - Сарадник за документацију и 
административне послове 
Прима, заводи и доставља позиве, решења, 
пресуде и друга писмена судских, управних и 
других органа; води књиге евиденције судских 
спорова; разводи окончане предмете и врши 
њихово архивирање; даје податке о броју 
предмета ради израде извештаја о раду; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ НОВИ САД 
2660 - Руководилац одељења 
Прати законе, друге прописе као судску праксу; 
организује и координира рад одељења за 
заступање на пословима имовинско-правне 
заштите; пружа стручну помоћ и даје потребна 
упутства из делокруга рада одељења; заступа 
Друштво пред судовима, органима управе и 
другим органима; учествује у изради извештаја 
о раду одељења и обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
2661 - Главни организатор за послове 
заступања 
Прати законе, друге прописе као и судску 
праксу, пружа стручну помоћ из области 
имовинско-правних послова; координира рад 
на сложенијим правним пословима из области 
имовинско-правних односа; заступа Друштво у 
и сложеним предметима пред судовима, 
органима управе и другим органима и обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2662 - Водећи организатор у имовинско 
правним пословима 
Прати законе, друге прописе судску праксу; 
учествује у организацији рада одељења за 
заступање на пословима имовинско-правне 

заштите; заступа Друштво пред судовима, 
управним органима и другим надлежним 
органима; заступа Друштво у поступцима по 
привредним преступима и прекршајима и 
предузима све правне радње у вези са тим 
поступцима; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
2663 - Главни заступник у имовинско-
правним споровима 
Прати законе, друге прописе као и судску 
праксу; заступа Друштво пред судовима, 
управним органима и другим надлежним 
органима; заступа Друштво поступцима по 
привредним преступима и прекршајима и 
предузима све правне радње у вези са тим 
поступцима; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
2664 - Главни заступник у радним 
споровима 
Прати законе, друге прописе као и судску 
праксу; заступа Друштво пред судовима, 
управним органима и другим надлежним 
органима; заступа Друштво у радним 
споровима и предузима све правне радње у вези 
са тим поступцима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2665 - Сарадник за административне послове 
и документацију 
Прима, заводи и доставља позиве, решења, 
пресуде и друга писмена судских, управних и 
других органа; води књиге евиденције судских 
спорова; разводи окончане предмете и врши 
њихово архивирање; даје податке о броју 
предмета ради израде извештаја о раду; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ КРАЉЕВО 
2666 - Руководилац одељења 
Прати законе, друге прописе као судску праксу; 
организује и координира рад одељења за 
заступање на пословима имовинско-правне 
заштите; пружа стручну помоћ и даје потребна 
упутства из делокруга рада одељења; заступа 
Друштво пред судовима, органима управе и 
другим органима; учествује у изради извештаја 
о раду одељења и обавља и друге послове 
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неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
2667 - Главни организатор за послове 
заступања 
Прати законе, друге прописе као и судску 
праксу, пружа стручну помоћ из области 
имовинско-правних послова; координира рад 
на сложенијим правним пословима из области 
имовинско-правних односа; заступа Друштво у 
и сложеним предметима пред 
судовимаорганима управе и другим органима, 
као и у предметима са инои-елементом и 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
СЕКТОР ЗА НЕКРЕТНИНЕ 
 
УПРАВА СЕКТОРА 
2750 - Директор сектора 
Руководи, организује, координира и врши 
контролу рада организационих делова; даје 
упутства, прати и контролише извршење 
задатака у организационим деловима сектора; 
организује и прати спровођење свих законских 
прописа, општих и других аката, извршава 
налоге органа Друштва и других органа; 
организује извршавање послова утврђених 
општим актима предузећа; сарађује са другим 
организационим деловима Друштва и трећим 
лицима; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
којим руководи, а по налогу генералног 
директора. 
 
2751 - Заменик директора сектора 
Организује, руководи и координира радом у 
сектору у одсуству директора; координира у 
обављању радних задатака са начелницима 
одељења.; ради на изради програма и планова 
рада сектора и изналази најповољније 
аранжмане комерцијално-финансијске 
конструкције из делатности сектора; ради у 
комисијама, радним телима и слично; обавља 
друге послове исте сложености, значаја и 
одговорности; овлашћен је за оверу 
финансијске документације којом се стварају 
обавезе и потраживања предузећа проистекле 
из делатности сектор; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у ојем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛИЗАЦИЈУ 
ИМОВИНЕ 
2752 - Начелник 
Руководи у обављању послова из домена 
комерцијализације некретнина; предлаже мере 
за побољшање организације рада и унапређење 
пословања; предузима потребне мере за 
редовно извршавање уговорних обавеза; 
учествује у раду стручних служби, комисија и 
других раднних тела; контролише рад 
организациониих јединица на терену и 
извештава директора сектора; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора. 
 
2753 - Контролор 
Прати примену прописа из области 
комерцијализације некретнина; координира у 
прикупљању документације и свим пословима 
код израде аката и одлука из области 
комерцијализације некретнина; предлаже мере 
за побољшање организације рада и унапређење 
пословања из домена организационе јединице; 
координира у имовинско - правним и другим 
пословима у вези с некретнинама; врши 
координацију у пословима идентификације 
локација и објекта погодних за 
комерцијализацију; контролише спровођење 
уговора о закупу; прати наплате потраживања и 
решавање текућих проблема за време трајања 
закупа; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2754 - Главни организатор 
Идентификује локације и објекте подобне за 
комерцијализацију; прикупља потребне 
документације ради дефинисања услова за 
закуп; израђује и објављује огласе за закуп 
пословног простора и магацина; израђује 
уговоре о закупу; идентификује нове 
железничке просторе слободних и погодних за 
давање у закуп; усклађује елементе из уговора 
са чињеничним стањем на терену; обједињује 
захтеве за закуп железничких некретнина; води 
евиденције уговора о закупу; контролише 
спровођење уговора о закупу; прати наплате 
закупнине и режијских трошкова; учествује у 
имовинско-правним и другим поступцима у 
вези са некретнинама; израђује налоге, 
контролише и припрема документацију за 
покретање судског поступка за фактурисано 
дуговање, исељење и накнаду штете; израђује 
сагласности и предлоге за закључење 
вансудског и судског поравнања у циљу 
наплате потраживања; припрема и контролише 
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документацију у циљу иницирања покретања 
стечајног поступка и ликвидационог поступка; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2755 - Организатор 
Израђује уговоре о закупу; води евиденције 
уговора о закупу; контролише спровођење 
уговора о закупу; решава текуће проблеме за 
време трајања закупа; учествује у изради плана 
приоритета инвестиционог одржавања 
некретнина које су у закупу и прати 
реализацију; анализира ненаплаћена 
потраживања и припрема документацију за 
наплату потраживања активирањем гаранција 
плаћања и судским путем; за територију за коју 
је задужен анализира отказане уговоре и 
припрема документацијуе за покретање судског 
поступка за исељење и накнаду штете; 
учествује у имовинско-правним и другим 
поступцима у вези са некретнинама; прати 
наплату закупнине и режијских трошкова; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ 
2756 - Начелник 
Руководи, израђује и одржава информационе 
базе података сектора. Додела права 
приступа.техничка контрола и надзор над 
радом лица која врше ажурирање 
података.припрема предмера и предрачуна и 
спецификација за фактурисање за уговоре о 
одржавању путних прелаза и одвојних 
скретница.припрема предрачуна, авансних и 
коначних за уговоре закупа и права 
службености пролаза. Припрема опомена 
комитентима.контрола наплате потраживања 
по свим испостављеним фактурама.припрема 
извештаја за израду плана и анализе о 
пословања сектора. 
 
2757 - Организатор 
Припрема месечне промене и спецификације за 
фактурисање по уговорима о одржавању 
путних прелаза, одвојних скретница и 
службености пролаза, и споредних трошкова 
закупа; припрема захтеве и документације за 
књижна умањења и сторнирање фактура, као и 
прослеђује исте књиговодству; испостава и 
прослеђује фактуре споредних трошкова и 
предрачуна; испоставља авансни и коначни 
рачун комитенту и књиговодству; прати0 
наплату по испостављеним фактурама; 

испоставља опомене коминтентима по основу 
дуга; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2758 - Виши стручни сарадник 
Израђује спецификације и фактурише закупе; 
контролише испостављене предрачуне; авансне 
и коначне рачуне; контролише улазне фактуре 
сектора; преузима гаранције плаћања (меница) 
и остале пратеће документације од комитената 
и депонује исте; контролише стања дуга који се 
наплаћује меницом (усаглашење база-платни 
промет-књиговодство); припрема спискове 
меница за активирање и праћење реализације 
истих увидом у базу података; евидентира 
промене статуса меница и депозита; врши 
повраћај меница комитентима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2759 - Стручни сарадник 
Обавља дневни унос извода банака у 
информациону базу података сектора; 
усаглашава извршене уплате са комитентима и 
књиговодством; припрема спецификације за 
раскњижење збирних уплата, компензација, 
цесија и месечних корекција добијених од 
платног промета; ажурира и уноси 
испостављене фактуре, књижна умањења и 
сторнирање фактура; обележава фактуре по 
потписаним вансудским поравнањима, фактура 
које се наплаћују гаранцијом плаћања и 
утужених фактура; уноси камате; раскњижује и 
повраћај депозита; припрема спискове фатура 
за хитно плаћање; евидентира утрошке 
канцеларијског материјала и припрема 
податаке за израду годишњег плана набавке; 
припрема захтеве за набавку по плану набавки; 
израђује месечне евиденције радног времена; 
води евиденцију коришћења годишњих одмора; 
дистрибуира захтеве за коришћење годишњих 
одмора, плаћеног одсуства; архивира кадровске 
документације сектора; овавља послове 
рачунополагача; задужује и раздужује 
канцеларијску опрему.; води алатне књижице 
за запосленеобавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање организационог 
дела у којем ради, а по налогу директора 
сектора и непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
2760 - Начелник 
Руководи, организује, припрема план рада и 
контролише све послове одељења; припрема 
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типске уговоре за путне прелазе, одвојне 
скретнице, службеност пролаза и прикључење 
индустријског колосека; израђује калкулације 
ценовника и норма сата за одбор директора; 
контролише и оверава све спецификације, 
предмера и предрачуна за уговоре и фактуре по 
потписаним уговорима; комуникцра са 
секторима, комитентима и министарством 
грађевинарства; контролише наплате 
потраживања; израђује извештаје о раду; 
учешствује у раду комисија на терену; 
контролише документацију за судски спор; 
ажурира базе податакаобавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора. 
 
2761 - Контролор 
Обрађује техничке податке за путне прелазе, 
службеност пролаза, одвојне скретнице и 
прикључење индустријског колосека; припрема 
комплетну документацију (технички подаци за 
путне прелазе, ситуациони план, обрачун, 
технички подаци за одвојне скретнице, 
калкулације) и израђује уговоре; прати 
процедуре потписивања уговора и доставља 
исте комитентима. Прима гаранције плаћања и 
прослеђује их надлежним на чување; припрема 
предрачуне, рачуне и спецификације за 
фактурисање; припрема и прослеђује опомене и 
обавештења комитентима; анализира 
ненаплаћена потраживања и припрема 
документацију за судски спор; учешствује у 
раду комисија на терену; ажурира базе 
података; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2762 - Главни организатор 
Обрађује техничке податке и израђује уговоре: 
прати процедуре потписивања уговора и 
доставља исте комитентима; припрема 
спецификације за месечно фактурисање; 
припрема и прослеђује опомене и обавештења 
комитентима; анализира ненаплаћена 
потраживања и припрема документацију за 
судски спор; учествује у раду комисија на 
терену; обрађује захтеве за закључење судских 
и вансудских поравнања; контролише и 
прослеђује налоге за покретање судских 
спорова; сарађује са територијално надлежним 
правним заступницима по потписаним и 
непотписаним уговорима; ажурира базе 
података; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 

2763 - Организатор 
 Припрема документацију за покретање судског 
спора по непотписаним уговорима за све врсте 
уговора у одељењу; припрема изјашњења на 
вештачења по покренутим судским споровима; 
израђује спецификације за фактурисање 
изведених редовних и ванредних радова за 
путне прелазе и одвојне скретнице; израђује 
извештаје по судским споровима; евидентира 
записнике са недељних анализа; учествује у 
раду комисија на терену; ажурира базе 
података; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2764 - Самостални организатор 
 Припрема предрачуне, рачуне и спецификације 
за фактурисање; припрема и прослеђује 
опомене и обавештења комитентима; анализира 
ненаплаћена потраживања и припрема 
документацију за судски спор; учествује у раду 
комисија на терену; ажурира базе података; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ 
2765 - Начелник 
Руководи, организује и контролише рад 
одељења; припрема планове и извештај о раду; 
припрема документацију за израду програма и 
плана за одржавање објеката као и извештај о 
реализацији истих; контролише наплату по 
уговорима о откупу-купопродаје и закупа 
станова; припрема документацију за покретање 
судских спорова за наплату потраживања по 
уговорима о закупу станова и контролише, 
припрема коефицијенте за обрачун 
ревалоризације уговора о откупу станова и 
контроише обрачун; пријма и обрађује захтеве 
за откуп стана у целости или на рате и 
припрема обрачун откупне цене; уноси у базу 
месечних коефицијената; ажурира све податке 
у бази уговора о откупу-купопродаји станова и 
бази уговора; води евиденцију о закупу свих 
станова; организује примопредају станова; 
координира рад стамбених комисија; израђује 
правилнике и упутстава у вези са 
организацијом послова у одељењу за стамбене 
послове; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора. 
 
2766 - Контролор 
Праћење примене прописа, израда правилника 
и упутстава у вези са организацијом послова у 
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одељењу за стамбене послове, пријем захтева, 
прикупљање документације и израда текста 
уговора и анекса за закључење уговора о 
откупу и закупу, контрола наплате по 
закљученом уговору о откупу стана, закупу 
стана, покретање иницијативе и изарада 
решења за именовање чланова свих комисија из 
стамбене области, сарадња са свим стамбеним 
комисијама, прикупљање документације из 
архиве потребне за укњижбу права својине и 
спровођење поступка укњижбе, спровођење 
поступка пренамене службених станова, 
припрема документације за покретање судских 
спорова за наплату потраживања по уговорима 
о закупу станова, пријем и обрада захтева за 
адаптацију објеката, задужење за део уговора 
на чворуобавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2767 - Главни организатор 
Прма захтеве, прикупља документацију и 
израђује текст уговора и анекса за закључење 
уговора о откупу и закупу; контролише наплате 
по закљученом уговору о откупу стана, закупу 
стана; спроводи поступкеа пренамене 
службених станова; припрема документацију за 
покретање судских спорова за наплату 
потраживања по уговорима о закупу станова; 
прима и обрађује захтеве за адаптацију 
објеката; прима и обрађује захтеве за откуп 
стана у целости или на рате и припрема 
обрачун откупне цене, задужење за део уговора 
на чвору; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2768 - Организатор 
Ажурира базе података уговора о закупу 
станова; прикупља и обрађује потребне 
документације за закључење уговора о закупу; 
израђује решења о утврђивању годишње цене 
закупа стана; прати реализацијуе закључених 
уговора о закупу; утврђује чињенично стање на 
терену; контролише наплату закупнине и 
прикупља целокупне документације за 
формирање предмета; води евиденције о истеку 
уговора на пет година и њихово продужење; 
прикупља и обрађује документације на основу 
приспелих захтева за израду уговора и анекса о 
откупу и закупу станова; прима и обрађује 
захтеве за адаптацију објеката; израђује 
годишње планове према приспелим захтевима 
за инвестиционо и редовно одржавање 
објеката; врши задужење за део уговора на 
чвору; обавља и друге послове неопходне за 

ефикасно функционисање организационог дела 
у којем ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2769 - Самостални организатор 
Ажурира базе података уговора о закупу свих 
станова; прикупља и обрађује потребне 
документације за закључивање уговора о 
закупу; израђује решења о утврђивању 
годишње цене закупа стана; прати реализацију 
закључених уговора о закупу; утврђује 
чињенично стање на терену; контролише 
наплату закупнине и прикупљањае целокупну 
документацију за формирање предмета; води 
евиденцију о истеку уговора на пет година и 
њихово продужење; обрађује у бази података 
ревалоризације отплатних рата уговора по 
откупу станова; штампа и дистрибуира исте; 
сарађује са стамбеним комисијама; врши 
задужење за део уговора на чвору; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање организационог дела у којем 
ради, а по налогу директора сектора и 
непосредног руководиоца. 
 
2770 - Виши стручни сарадник 
Ажурира базу података уговора о закупу свих 
станова; прикупља и обрађује потребне 
документације за закључење уговора о закупу; 
израђује решења о утврђивању годишње цене 
закупа стана; прати реализације закључених 
уговора о закупу; утврђује чињенично стање на 
терену; контролише наплату закупнине и 
прикупља целокупну документацију за 
формирање предмета; води евиденције о истеку 
уговора на пет година и њихово продужење; 
обрађује у бази података ревалоризације 
отплатних рата уговора по откупу станова, 
штампа и дистрибуира исте; врши задужење за 
део уговора на чвору; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
 
2771 - Стручни сарадник 
Води евиденције уговора; прати наплату 
закупнине и режијских трошкова; ажурира базе 
података уговора о закупу свих станова; решава 
текуће проблеме за време трајања закупа; 
архивира документцију; утврђује чињенично 
стање на терену; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
организационог дела у којем ради, а по налогу 
директора сектора и непосредног руководиоца. 
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СЕКТОР ЗА РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ 
 
УПРАВА СЕКТОРА 
2850 - Директор сектора 
Организује, координира, врши надзор и 
контролу послова у сектору; прати припрему 
инвестиционих програма и уговарање; 
припрема техницку документацију и 
реализацију инвестиција које се финансирају из 
међународних зајмова и сопствених средстава; 
сарађује са другим секторима; сарађује са 
правним и физичким лицима изван Друштва и 
надлезним министарствима; учествује у 
креирању планова пословања Друштва; 
реализује одлуке надлежних органа и 
менаџмента; спроводи пословну политику; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу 
генералног директора. 
 
2851 - Заменик директора сектора 
Замењује директора сектора; организује, 
координира, врши надзор и контролу послова у 
сектору; прати припрему инвестиционих 
програма и уговарање, припрему техницке 
документације, реализацију инвестиција које се 
финансирају из међународних зајмова и 
сопствених средстава; сарађује са другим 
секторима; сарађује са правним и физичким 
лицима изван Друштва и надлезним 
министарствима; учествује у креирању планова 
пословања Друштва; реализује одлуке 
надлежних органа и менаџмента; спроводи 
пословну политику Друштва; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2852 - Помоћник директора сектора 
Организује, координира, врши надзор и 
контролу послова у сектору; припрема 
предлоге програма рада; управља пројектима 
(прати израду планске, урбанистицке и 
техницке документације, прати реализацију 
инвестиција); прати изврсење задатака у 
сектору; сарађује са другим секторима; 
учествује у креирању планова пословања 
Друштва; реализује одлуке надлежних органа и 
менаџмента; организује, координира, врши 
надзор и контролу извршења послова у 
сектору; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2853 - Саветник директора сектора 
Прати одговарајућу проблематику и прописе из 
своје надлежности и предлаже мере за њихово 
решавање – спровођење; учествује у изради 

одређених елабората, анализа и нормативних 
аката којима се решава одређена проблематика; 
координира рад и сарађује са институцијама у 
границама своје надлежности; обавља и остале 
послове у својој струци у складу са својим 
овлашћењима; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2854 - Стручни сарадник 
Надзире и врши обраду примљене 
документације; води потребне евиденције; 
прима, заводи и експедитује службену пошту; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2855 - Возач 
Управља путничким возилом; контролише 
његову исправност и организује његово 
одржавање; води евиденције о кретању возила 
и потрошњи горива; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 
ИНФРАСТРУКТУРЕ И 
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ 
2856 - Начелник одељења за развој 
инфраструктуре и интероперабилност 
Организује и контролише извршење задатака у 
одељењу; организује рад на изради планова 
развоја инфраструктурних капацитета у 
техничко-технолошком и економском смислу; 
саставља предлог програма рада из свог 
домена; организује рад на изради анализа и 
евиденције о постојећој и планираној, 
студијској и техничкој документацији развоја 
инфраструктурних капацитета; организује 
израду анализа и евиденција о уговореним и 
финансијским обавезама; прати европске 
стандарде, норме, директиве; организује 
активности на хармонизацији железничких 
стандарда и прописа са међународним 
прописима; организује рад и учествује у раду 
комисија за доношење нових прописа из 
области железничког саобраћаја; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2857 - Контролор за пројекте од посебног 
значаја 
Учествује на изради планова развоја 
инфраструктурних капацитета у техничко-
технолошком и економском смислу; учествује у 
изради анализа и евиденција о постојећој и 
планираној, студијској и техничкој 
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документацији развоја инфраструктурних 
капацитета; организује израду планова развоја 
инфраструктурних капацитета у техничко-
технолошком и економском смислу; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2858 - Руководилац пројекта за урбанизам 
Утврђује услове за израду урбанистичке и 
планске документације по захтеву надлежних 
институција; учествује у процедури за 
доношење планских докумената за локалне 
самоуправе; сарађује са надлежним органима и 
представницима локалне самоуправе ради 
доношења и спровођења планске 
документације; учествује у раду на 
прибављању и давању сагласности приликом 
спровођења планова; учествује у раду на 
праћењу и усклађивању планских докумената; 
пише дописе, извештаје и друга акта; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2859 - Руководилац пројекта за иновације 
Сарађује са другим секторима у циљу 
дефинисања пројеката на изради иновација и 
техничких унапређења; организује рад и врши 
послове на изради техничке и друге 
документације за иновацију и техничка 
унапређења; саставља предлог програма рада 
из свог домена; води евиденције о захтевима за 
признавање иновација и техничка унапређења; 
организује рад комисије за признавање 
иновација и техничких унапређења; пише 
анализе, дописе, извештаје, пројектне задатке и 
друга акта; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2860 - Главни пројектант за развој 
инфраструктуре 
Учествује на изради планова развоја 
инфраструктурних капацитета у техничко-
технолошком и економском смислу; учествује у 
изради анализа и евиденције о постојећој, 
планираној, студијској и техничкој 
документацији развоја инфраструктурних 
капацитета; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2861 - Главни пројектант за енергетску 
ефикасност 
Бави се проблематиком енергетске ефикасности 
и њеном применом на пословање Друштва; 
иницира и координира све радне задатке од 

целовитог значаја; учествује у изради извештаја 
о раду одељења; прати и примењује законе, 
прописе и општа акта из области рада одељења; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2862 - Главни пројектант за 
интероперабилност 
Извршава задатке у свом домену; прати 
европске стандарде, норме и директиве; 
предузима активности на хармонизацији 
железничких стандарда и прописа са 
међународним прописима; израђује анализе и 
евиденције железничких прописа, европских 
стандарда, норми и директива; учествује у раду 
комисија за доношење нових прописа из 
области железничког саобраћаја; архивира 
железничке европске, међународне и домаће 
прописе; пише дописе, извештаје и друга акта; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2863 - Самостални организатор 
Прима, систематизује и архивира студијску, 
урбанистичку, техничку и другу документацију 
према потребама посла; пише дописе и друга 
акта; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ И 
САГЛАСНОСТИ 
2864 - Начелник одељења за техничке услове 
и сагласности 
Организује и контролише извршење задатака у 
свом ресору; саставља предлог програма рада 
из свог домена; сарађује са другим секторима у 
циљу дефинисања развојних пројеката 
инфраструктуре; организује израду техничких 
услова по захтеву трећих лица; организује рад 
на издавању коначних сагласности на 
пројектну документацију трећих лица; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2865 - Шеф службе за техничке услове 
Организује рад на изради техничких услова по 
захтеву трећих лица; организује рад на 
дефинисању мишљења у поступку легализације 
објеката и употребе земљишта по захтеву 
трећих лица; организује рад на издавању 
мишљења о праву службености пролаза на 
железничком земљишту; организује рад 
комисије за потребе издавања техничких 
услова; обавља и друге послове неопходне за 
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ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2866 - Руководилац пројекта за техничке 
услове 
Учествује у изради техничких услова по 
захтеву трећих лица; учествује у дефинисању 
мишљења у поступку легализације објеката и 
употребе земљишта по захтеву трећих лица; 
учествује у издавању мишљења о праву 
службености пролаза на железничком 
земљишту; организује рад комисије за потребе 
издавања техничких услова; води евиденцију 
издатих техничких услова; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2867 - Шеф службе за коначне сагласности 
Организује рад на издавању коначних 
сагласности на пројектну документацију трећих 
лица; организује рад комисије за издавање 
коначних сагласности; сарађује са трећим 
лицима по питању захтева за издавање 
коначних сагласности; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2868 - Главни пројектант за коначне 
сагласности 
Учествује у раду на издавању коначних 
сагласности на пројектну документацију трећих 
лица; предлаже именовање комисије за 
издавање коначних сагласности и организује 
рад исте; сарађује са трећим лицима по питању 
захтева за издавање коначних сагласности; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2869 - Самостални стручни сарадник 
Прима, контролише, комплетира и 
систематизује архивирану студијску, 
урбанистичку, техничку и другу документацију 
према потребама посла; води евиденцију 
издатих техничких услова и коначних 
сагласности; води евиденцију о финансијској 
реализацији трошкова за издавање техничких 
услова и коначних сагласности; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
 
 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ПРОЈЕКТНЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЕУ ФОНДОВЕ 
2870 - Начелник одељења за припрему 
пројектне документације и ЕУ фондове 
Саставља предлог програма рада из свог 
домена; сарађује са другим секторима и 
организује израду техничке документације у 
домену развоја инфраструктуре; организује рад 
на припреми података за израду студијске, 
техничке и планске документације за потребе 
Друштва; учествује у раду железничке 
ревизионе комисије; организује израду 
докумената за потребе кандидатуре 
железничких пројеката за израду и 
финансирање из ЕУ фондова; сарађује са 
другим секторима по питањима ипа пројеката; 
учествује у раду пројектних тимова за пројекте 
који се финансирају кредитним средствима; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2871 - Руководилац пројекта за 
верификацију пројектне документације 
Прати и припрема податке о искоришћености 
капацитета пруга и станица; припрема податке 
за израду студијске и техничке документације; 
припрема податке за спровођење процедуре 
јавне набавке услуга израде пројектне 
документације и техничке контроле пројектне 
документације; спроводи процедуру за 
добијање потребних услова и сагласности, као 
и одобрења за изградњу и реконструкцију; 
учествује у раду железничке ревизионе 
комисије; пише дописе, извештаје, пројектне 
задатке и друга акта; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2872 - Руководилац пројекта за заштиту 
животне средине 
Спроводи процедуру за добијање сагласности 
за студијску и техничку документацију из 
домена заштите животне средине; израђује 
услове за студију о процени утицаја на животну 
средину по захтеву надлежних институција; 
припрема податке за израду студијске и 
техничке документације из домена заштите 
животне средине и енергетске ефикасности; 
пише дописе, извештаје, пројектне задатке и 
друга акта; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2873 - Руководилац пројекта за припрему 
пројеката за финансирање из ЕУ фондова 
Предлаже програме рада из свог домена; 
сарађује са другим секторима у циљу 
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дефинисања развојних пројеката 
инфраструктуре; сарађује са надлежним 
министарствима приликом припреме предлога 
пројеката за финансирање из ЕУ фондова; 
организује и израђује документа за потребе 
кандидовања и одобравања финансирања 
пројеката из области железничке 
инфрасруктуре код ЕУ фондова; учествује у 
раду пројектних тимова и радних група за 
праћење реализације пројеката који се 
финансирају из ЕУ фондова или међународних 
кредита; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2874 - Водећи стручни сарадник за 
економске послове 
Учествује у припреми апликационих 
формулара приликом кандидовања пројеката за 
финансирање из ипа фондова; учествује у 
припреми подлога, организацији састанака, 
комуникацији и сарадњи са другим секторима 
по питањима ипа пројеката; радии извештаје о 
напредовању пројеката из ЕУ фонда; учествује 
у комисијама и радним групама у вези са 
међународним кредитима; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2875 - Самостални стручни сарадник за 
пројектну документацију 
Контролише, води евиденцију, архиву и 
попуњава базу података из домена развоја 
инфраструктуре; пише дописе и друга акта; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОСЛОВЕ 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ 
2876 - Нацелник одељења за послове 
експрорпијације 
Прати законе, друге прописе и судску праксу; 
организује и координира рад одељења; пружа 
стручну помоћ и даје потребна упутства из 
делокруга рада одељења; заступа Друштво пред 
судовима, органима управе и другим органима; 
учествује у изради извештаја о раду одељења; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2877 - Главни организатор за послове 
експропријације 
Прати законе, друге прописе и судску праксу; 
учествује у организацији рада одељења за 
послове експропријације; заступа Друштво 

пред судовима, управним органима и другим 
надлежним органима и предузима све правне 
радње у вези са тим поступцима; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2878 - Стручни сарадник за 
административне послове 
Прима, заводи и доставља позиве, решења, 
пресуде и друга писмена судских, управних и 
других органа; води књиге евиденције предмета 
експропријације; разводи окончане предмете и 
врши њихово архивирање; даје податке о броју 
и врсти предмета ради израде извештаја о раду; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ТЕХНИЧКУ 
ПРИПРЕМУ И АКТИВИРАЊЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА 
2879 - Начелник одељења за планирање, 
техничку припрему и активирање 
инвестиција 
Организује, планира, координира и контролише 
послове на припреми пројектне документације: 
годишњих и вишегодишњих планова 
инвестиција и планова повлачења 
финансијских средстава, документације 
неопходне за пријаву радова и прибављање 
употребне дозволе, активирање инвестиција, 
укњижење имовине, на припреми техничког 
дела тендерске документације; управља 
пројектима; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора.. 
 
2880 - Руководилац пројекта од већег значај 
за планирање инвестиционе документације 
Учествује у припреми планова, програма и 
анализа пословања; идентификује приоритетне 
пројекте; планира трошкове инвестиционих 
пројеката; дефинише елементе за израду 
програма пословања и планира потрошњу 
расположивих средстава; планира финансијска 
средства потребна за индиректне и зависне 
трошкове; креира базе података; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2881 - Контролор за техничку документацију 
Учествује у припреми пројектних задатака за 
израду главних пројеката; прати израду главних 
пројеката и учествује у раду комисије за 
интерни технички преглед; предлаже техничке 
измене и допуне инвестиционо техничке 
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документације; припрема технички део 
тендерске документације; припрема потребну 
документацију за пријаву радова и добијање 
употребне дозволе; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2882 - Руководилац пројекта за обрачун 
изведених радова и активирање инвестиција 
Организује послове на обрачуну изведених 
радова и прибавља документацију за 
укњижење; учествује у раду комисије за 
коначни обрачун и интерни технички преглед; 
обједињује финансијску вредност инвестиције; 
учествује у раду комисије за активирање 
инвестиције; обједињује вредности изведених 
инвестиционих радова; врши расподелу 
утрошених средстава по објектима и 
корисницима објеката; учествује у коначном 
обрачуну и активирању објеката; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2883 - Руководилац пројекта за 
преводилачке послове 
Организује и координира преводилачке 
послове; преводи симултано и консекутивно; 
преводи пројектну и техничку документацију и 
остале документе; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2884 - Преводилац 
Преводи симултано и консекутивно; преводи 
пројектну и техничку документацију и остале 
документе; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИПРЕМУ ТЕНДЕРСКЕ 
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СПРОВОЂЕЊЕ 
ЛИЦИТАЦИОНОГ ПОСТУПКА 
2885 - Начелник одељења за припрему 
тендерске документације и спровођење 
лицитационог поступка 
Организује израду тендерске документације са 
прибављањем одговарајућих сагласности и 
дозвола; организује спровођење лицитационог 
поступка и спровођење међународне 
лицитације; организује израду уговора; 
организује послове израде ценовника радова за 
изградњу и модернизацију пруга; перманентно 
прати промене цена на тржишту и утицај на 
цене из ценовника; истражује тржиште робе и 
услуга; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 

2886 - Контролор тендерске и лицитационе 
документације 
Учествује у изради уговора у домену 
инвестиција и даје смернице у складу са 
законском регулативом по том основу; ради на 
припреми општег дела тендерске 
документације у домену своје струке; 
примењује законе и прописе из одговарајуће 
области за коју је задужен; води потребне 
евиденције; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2887 - Руководилац пројекта за припрему 
тендерске документације и анализу цена 
Припрема тендерску документацију; врши 
анализу цена; припрема ценовник радова за 
изградњу и модернизацију пруга; перманентно 
прати промене цена на тржишту и утицај на 
цене из ценовника; обавља послове 
истраживања тржишта робе и услуга; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2888 - Главни пројектант за спровођење 
лицитационог поступка 
Сарађује са набавном службом по питању 
испоруке материјала и опреме; ради на 
припреми лицитационог поступка; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2889 - Главни организатор за преводилачке 
послове 
Организује превођење и преводи пројектну и 
техничку документацију и остале документе; 
преводи симултано и консекутивно; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2890 - Главни пројектант за конкурсну 
документацију 
Води сву евиденцију везану за лицитације и 
конкурсну документацију; припрема 
лицитационе елаборате; архивира сву 
инвестиционо-техничку документацију, 
уговоре, записнике о раду комисија; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ ФИЗИЧКЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ИНВЕСТИЦИЈА 
2891 - Начелник одељења за праћење 
физичке и финансијске реализације 
инвестиција и материјално обезбеђење 
Организује, планира, координира и контролише 
послове: на праћењу динамике извођења радова 
са аспекта финансијске и физичке реализације; 
организује припрему извештаја о степену 
реализације пројеката; организује праћење 
уговорних обавеза; организује израду коначних 
обрачуна; организује послове материјалног 
обезбеђења; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2892 - Контролор финансијске 
документације 
Спроводи припремне активности за 
реализацију међународних уговора; прибавља 
потребну документацију; прати реализацију по 
физичком и финансијском обиму; учествује у 
изради извештаја о месечним реализацијама 
(финансијско и физичко извршење) према 
одредбама из међународних уговора; учествује 
у изради коначног обрачуна за све уговоре 
обухваћене одређеним међународним зајмом; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2893 - Руководилац пројекта за праћење 
финансијске реализације инвестиција 
Прати динамику извођења радова са 
финансијскг аспекта; припрема периодичне и 
коначан извештај о степену реализације 
пројеката; прати уговорне обавезе; организује 
израду коначног обрачуна; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2894 - Руководилац пројекта за материјално 
обезбеђење 
Организује, планира, координира и контролише 
материјално обезбеђење и евиденцију плаћања 
приспелог материјала; сарађује са сектором за 
набавке и централна стоваришта по питању 
испоруке материјала и опреме; анализира и 
прати финансијску реализацију инвестиција и 
ради извештаје и одговарајуће предлоге; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ 
ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ГОРЊЕМ 
И ДОЊЕМ СТРОЈУ 
2895 - Начелник одељења за надзор на 
извођењу грађевинских радова на горњем и 
доњем строју 
Организује, планира и координира послове у 
одељењу; припрема и организује реализацију 
инвестиција у оквиру грађевинске 
инфраструктуре; координира рад са извођачем 
грађевинских радова; организује надзор за 
грађевинске радове; контролише реализацију 
инвестиције по физичком и финансијском 
обиму радова; врши контролу рада надзорних 
органа, контролу уредности вођења 
грађевинског дневника и књиге количине 
изведених радова; организује технички пријем 
и контролише отклањање примедби до 
добијања употребне дозволе; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2896 - Руководилац пројекта од већег значаја 
за надзор на извођењу радова на горњем 
строју 
Организује, планира и контролише послове на 
изградњи горњег строја пруге; врши контролу и 
преглед техничке документације; контактира са 
пројектантима око измене и допуне пројеката у 
току грађења горњег строја; координира рад 
надзорних органа и извођача радова; предлаже 
измену и допуну технологије извођења радова у 
циљу побољшања квалитета и скраћивања 
рока; организује технички пријем и 
контролише отклањање примедби до добијања 
употребне дозволе; учествуе у раду комисије за 
коначан обрачун и активирање инвестиције; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2897 - Руководилац пројекта од већег значаја 
за надзор на извођењу радова на доњем 
строју 
Организује, планира и контролише послове на 
изградњи доњег строја пруге; врши контролу и 
преглед техничке документације; контактира са 
пројектантима око измене и допуне пројеката у 
току грађења доњег строја; координира рад 
надзорних органа и извођача радова; предлаже 
измену и допуну технологије извођења радова у 
циљу побољшања квалитета и скраћивање 
рока; организује технички пријем и 
контролише отклањање примедби до добијања 
употребне дозволе; учествује у раду комисије 
за коначан обрачун и активирање инвестиције; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
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функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2898 - Руководилац пројекта од већег значаја 
за надзор грађења доњег строја и вештачких 
објеката распона до 5 метара 
Организује, планира и контролише послове на 
изградњи доњег строја и вештачких објеката; 
врши контролу и преглед техничке 
документације, контактира са пројектантима 
око измене и допуне пројекта у току грађења 
доњег строја и вештачких обејаката; 
координира рад надзорних органа и извођача 
радова, предлаже измену и допуну технологије 
извођења радова у циљу побољшања квалитета 
и скраћивање рока; организује технички пријем 
и контролише отклањање примедби до 
добијања употребне дозволе; учествује у раду 
комисије за коначан обрачун и активирање 
инвестиције; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2899 - Руководилац пројекта за надзор 
радова из области геологије, хидрогеологије 
Организује, планира и контролише све послове 
из области геологије, хидрогеологије; учествује 
у раду стручних комисија у делу који се односи 
на геологију и хидрогеологију; сарађује са 
осталим одељењима у оквиру сектора; сарађује 
са другим организацијама за области за коју је 
надлежан; организује и контролише рад 
надзора у геологији и хидрогеологијии, као и 
примену свих прописа и стандарда из 
делокруга рада у тим областима; врши 
контролу и преглед атеста и извештаја о 
квалитету материјала који се уграђују у објекте, 
а у вези са геологијом и хидрогеологијом; 
учествује у раду комисије за технички преглед 
и пријем објеката грађених за потребе 
Друштва; врши преглед техничке и пројектне 
документације и контактира са пројектантом 
око измене и допуне пројекта; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2900 - Руководилац пројекта за надзор 
радова из области геодезије 
Организује, планира и контролише све послове 
из области геодезије; учествује у раду стручних 
комисија у делу који се односи на геодезију; 
сарађује са осталим одељењима у оквиру 
сектора; сарађује са другим организацијама за 
област за коју је надлежан; организује и 
контролише рад надзора у геодезији, као и 
примену свих прописа и стандарда из 
делокруга рада у тим областима; врши 

контролу и преглед атеста и извештаја о 
квалитету материјала који се уграђују у објекте 
а у вези са геодезијом; учествује у раду 
комисије за технички преглед и пријем објеката 
грађених за потребе Друштва; врши преглед 
техничке и пројектне документације и 
контактира са пројектантом око измене и 
допуне пројекта; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2901 - Водећи инжењер за надзор грађења 
приступних саобраћајница 
Прати извршење радова према динамичком 
плану; врши контролу и пријем изведених 
радова приступних саобраћајница; учествује у 
изради документације која се води на 
градилишту; учествује у раду комисије за 
технички пријем; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ 
РАДОВА НА САОБРАЋАЈНИМ 
ОБЈЕКТИМА И ОБЈЕКТИМА 
ВИСОКОГРАДЊЕ 
2902 - Начелник одељења за надзор на 
извођењу радова на саобраћајним објектима 
и објектима високоградње 
Организује, планира и контролише послове на 
изградњи саобраћајних објеката и објеката 
високоградње; координира рад са дригим 
делатностима; припрема и организује 
реализацију инвестиција из делатности 
високоградње уз сарадњу са извођачем радова; 
организује надзор за извођење радова на 
саобраћајним објектима; врши контролу рада 
надзорних органа, контролу уредности вођења 
грађевинског дневника и књиге количине 
изведених радова; прати реализацију 
инвестиција по физичком и финансијском 
обиму радова; организује отклањање 
недостатака насталих у гарантном року; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2903 - Руководилац пројекта од веђћег 
значаја за надзор на извођењу радова на 
мостовима, вијадуктима и тунелима 
Контролише послове на изградњи објеката; 
координира рад са другим делатностима; 
припрема и, уз сарадњу са извођачима радова, 
организује извођење радова на мостовима, 
вијадуктима и тунелима; организује надзор на 
извођењу радова; врши контролу рада 
надзорних органа, контролу уредности вођења 
грађевинског дневника и књиге количине 
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изведених радова; прати реализацију 
инвестиција по физичком и финансијском 
обиму радова; организује отклањање 
недостатака насталих у гарантном року; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2904 - Руководилац пројекта за надзор на 
извођењу радова на објектима високоградње 
Прати реализацију инвестиција из делатности 
високоградње и сарађује са извођачем радова; 
организује надзор за извођење радова из 
области високоградње; врши контролу рада 
надзорних органа, контролу уредности вођења 
грађевинског дневника и књиге количине 
изведених радова; прати реализацију 
инвестиција по физичком и финансијском 
обиму радова; организује отклањање 
недостатака насталих у гарантном року; обавља 
и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2905 - Главни пројектант за надзор грађења 
објеката високоградње 
Уводи извођача у посао и предаје техничку 
документацију за објекте високоградње; 
контролише да ли изведени радови прате 
техничку документацију; у току грађења 
перманентно контролише квалитет и квантитет 
изведених радова и учествује у изради 
градилишне документације коју потписује; 
врши пријем радова кроз грађевински дневник 
и књиге пријема појединих радова; контролише 
атестну документацију; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2906 - Водећи пројектант за инвестиционо-
техничку документацију објеката 
Предаје техничку документацију; контролише 
да ли изведени радови прате пројектну 
документацију; у току грађења перманентно 
контролише квалитет и количине изведених 
радова на горњем строју пруге; контролише 
атестну документацију; учествује у раду 
комисије за коначан обрачун; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
 
 
 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ РАДОВА 
2907 - Начелник одељења за надзор на 
извођењу радова електротехничких и 
машинских послова 
Организује, планира, координира и контролише 
послове у области електротехничких и 
машинских радова; координира рад са другим 
делатностима; припрема и организује извођења 
електротехничких и машинских радова у 
сарадњи са извођачима; организује надзор за 
извођење радова; организије праћење рада 
постројења у току гарантног рока; контролише 
реализацију извођења радова по физичком и 
финансијском обиму; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2908 - Руководилац пројекта од већег значаја 
за надзор изградње СС и ТТ постројења 
Организује, планира и контролише послове 
надзора изградње СС и ТТ постројења; 
координира рад са другим одељењима; 
припрема и организује активности на 
реализацији изградње СС и ТТ постројења у 
сарадњи са извођачима; контролише 
реализацију инвестиције по физичком и 
финансијском обиму и даје сагласност за 
извођење вишка и накнадних радова; 
организује технички пријем и праћење рада СС 
и ТТ постројења у току пробног рада и 
гарантног рока; обавља и друге послове 
неопходне за ефикасно функционисање 
сектора, а по налогу директора сектора. 
 
2909 - Руководилац пројекта од већег значаја 
за надзор изградње КМ 
Организује, планира и контролише послове 
надзора изградње контактне мреже и електро-
енергетских постројења; припрема и организује 
реализацију инвестиције у сарадњи са 
извођачима; организује надзор за уградњу 
контактне мреже и ЕЕП; контролише 
реализацију инвестиције по физичком и 
финансијском обиму и даје сагласности за 
извођење вишка радова и накнадних радова; 
организује праћење рада контактне мреже и 
ЕЕП у току пробног рада и гарантног рока; 
обавља и друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
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ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ 
РАДОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И 
МАШИНСКИХ ПОСЛОВА 
2910 - Руководилац пројекта за надзор 
изградње КМ и ЕЕП 
Врши надзор за изградњу контактне мреже и 
ЕЕП; уводи извођача у посао изгрдње КМ и 
ЕЕП сходно важећим законима; припрема и 
организује реализацију инвестиције уз сарадњу 
са извођачима; врши контролу и преглед 
техничке документације; контактира са 
пројектантима око измена и допуна пројеката у 
току изградње КМ и ЕЕП; контролише 
реализацију инвестиције по физичком и 
финансијском обиму и даје сагласност за 
извођење вишка радова и накнадних радова; 
организује праћење рада контактне мреже у 
току пробног рада и гарантног рока; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ РАДОВА 
2911 - Руководилац пројектат за надзор на 
извођењу радова електротехничких послова 
Припрема и организује извођење 
електротехничких радова у сарадњи са 
извођачима; организује надзор за извођење 
радова; организије праћење рада постројења у 
току гарантног рока; контролише реализацију 
извођења радова по физичком и финансијском 
обиму; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
2912 - Главни пројектант за надзор изградње 
постројења и система 
Уводи извођача у посао сходно важећим 
законима и учествује у изради динамичких 
планова; врши контролу и преглед техничке 
документације; контактира са пројектантима 
око измена и допуна пројекта у току уградње 
електротехничких система и постројења; врши 
надзор на извођењу радова; контролише 
отклањање примедби до добијања употребне 
дозволе; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ 
РАДОВА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ И 
МАШИНСКИХ ПОСЛОВА 
2913 - Самостални стручни сарадник за 
надзор изградњекм 
Врши надзор на изградњи електротехничких 
постројења и система; уводи извођача у посао 
сходно важећим законима и учествује у изради 

динамичких планова за изградњу 
електротехничких постројења и система; 
учествује у пријему опреме од произвођача; 
утврђује вишак радова, накнадне радове и 
учествује у изради анализе цена; одобрава 
почетак техничког пријема и контролише 
отклањање примедби до добијања употребне 
дозволе; ради са комисијом за окончани 
обрачун и активирање инвестиције; обавља и 
друге послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ПРОЈЕКТИМА 
2914 - Начелник одељења за управљање 
пројектима 
Организује, планира, координира и контролише 
послове на працењу реализације пројеката; 
координира рад на изради извештаја о 
реализацији пројеката; контролише израду и 
иновирање базе података; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2915 - Руководилац пројекта за анализу 
података 
Прати динамику извођења радова; припрема 
извештаје о степену реализације пројеката; 
прати реализацију уговорних обавеза; 
организује израду периодичних и коначног 
извештаја; обавља и друге послове неопходне 
за ефикасно функционисање сектора, а по 
налогу директора сектора. 
 
2916 - Главни пројектант за формирање базе 
података 
Пројектује јединствену базу података за: 
планску, урбанистичку и техничку 
документацију, техничку припрему 
инвестиција, активирање инвестиција, 
спровођење тендерске процедуре и уговарања, 
физичку и финансијску реализацију, 
материјално обезбеђење; обавља и друге 
послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2917 - Организатор за ажурирање базе 
података 
Ажурира јединствену базу података за: 
планску, урбанистицку и техницку 
документацију, техничку припрему 
инвестиција, активирање инвестиција, 
спровођење тендерске процедуре и уговарања, 
физичку и финансијску реализацију, 
материјално обезбеђење; обавља и друге 
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послове неопходне за ефикасно 
функционисање сектора, а по налогу директора 
сектора. 
 
2918 - Стручни сарадник 
Прима, систематизује и архивира 
документацију према потребама посла; пише 
дописе; обавља и друге послове неопходне за 
ефикасно функционисање сектора, а по налогу 
директора сектора. 
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