"Службени гласник РС", бр. 9/2014

На основу члана 66. став 6. и члана 68. став 12. Закона о железници ("Службени
гласник РС", број 45/13),
Дирекција за железнице доноси

ПРАВИЛНИК
о лиценцама за превоз у железничком саобраћају

Предмет
Члан 1.

Овим правилником ближе се уређује начин доказивања испуњености услова за
издавање лиценце за превоз у железничком саобраћају, поступак за издавање,
суспензију, измену или одузимање лиценце, садржина лиценце и начин провере
испуњености прописаних услова за издавање лиценце.
Лиценца за превоз у железничком саобраћају издаје се уз пружање доказа о
испуњености услова који се односе на добар углед, финансијску способност,
стручност и покриће за грађанску одговорност, у складу са законом којим се
уређује железница (у даљем тексту: лиценца).
Начин доказивања испуњености услова за издавање лиценце

Члан 2.
Испуњеност услова за издавање лиценце који се односи на добар углед,
подносилац захтева за издавање лиценце (у даљем тексту: подносилац захтева)
доказује достављањем следећих доказа:

1) акта надлежног органа којим се потврђује да подносилац захтева или лица
надлежна за управљање нису били правоснажно осуђени за тешка кривична дела,
кривична дела против привреде и привредне преступе;
2) акта надлежног органа којим се потврђује да подносилац захтева или лица
надлежна за управљање нису били осуђени за кажњива дела утврђена прописима у

области железничког транспорта, радних односа, безбедности и здравља на раду,
као и царинским прописима, уколико подносилац захтева тражи да обавља
прекогранични превоз робе, који подлеже царинским процедурама;
3) акта надлежног органа којим се потврђује да над подносиоцем захтева није
покренут поступак стечаја или ликвидације.
Члан 3.

Испуњеност услова за издавање лиценце који се односи на финансијску
способност, подносилац захтева доказује подношењем одговарајуће економско
финансијске документације о финансијској способности да испуњава своје
постојеће и потенцијалне обавезе, које су реално процењене, за период од 12
месеци, која посебно обухвата:
1) акт надлежног органа којим се потврђује да је измирио порезе и доприносе;
2) финансијски план који се односи на прву годину пословања;
3) бизнис план за три године који се односи на железничке активности подносиоца
захтева процењене на основу реалних претпоставки, а који посебно обухвата:
(1) биланс успеха,
(2) ток готовине,
(3) економски ток,
(4) структуру прихода,
(5) структуру трошкова,
(6) биланс стања,
(7) економско-финансијску оцену бизнис плана;
4) детаљне информације о следећим финансијским елементима: расположивим
средствима, укључујући банковни салдо и гаранције по прекорачењима и обавезе
по кредитима; трошковима набавке или плаћања коришћења возила, трошковима
плаћања коришћења земљишта, зграда и уређаја; обртном капиталу и порезима и
доприносима за социјално осигурање.
Поред доказа из става 1. овог члана, Дирекција за железнице може захтевати
достављање извештаја о стручном мишљењу и одговарајућих докумената издатих
од стране банке, интерног ревизора или овлашћеног ревизора, као и доказе о
примљеним и датим гаранцијама и јемствима.
Подносилац захтева који послује две или више година, пре подношења захтева за
издавање лиценце, прилаже и:

1) потврде пословних банака о оствареном промету и дневном просечном стању
средстава на свим текућим рачунима подносиоца захтева за претходне две године;
2) стандардизоване извештаје о бонитету: БОН-1 Потпуни извештај о
показатељима за оцену бонитета и БОН-2 Извештај о финансијском положају и
успешности пословања, издате од стране надлежног органа, у складу са законом;
3) биланс стања и биланс успеха за претходне две године.
Подносилац захтева који послује краће од две године, пре подношења захтева за
издавање лиценце, прилаже и:
1) потврде пословних банака о оствареном промету и дневном просечном стању
средстава на свим текућим рачунима подносиоца захтева од дана отварања текућег
рачуна до дана подношења захтева пословној банци;
2) биланс стања и биланс успеха за претходну годину, односно почетни биланс
стања уколико отпочиње са пословањем;
3) одговарајући доказ да може обезбедити финансијска средства у обиму
потребном да испуњава своје постојеће и потенцијалне обавезе, односно
финансијски план за годину за коју подноси захтев за издавање лиценце (новчани
део основног капитала, потврда пословне банке да подносиоцу захтева може
ставити на располагање неопходна финансијска средства или друга средства
обезбеђења према обиму планираних активности).
Члан 4.
Испуњеност услова за издавање лиценце који се односе на стручност, подносилац
захтева доказује достављањем следећих доказа:

1) шематски приказ организационе структуре послова који се непосредно односе на
обављање делатности, оперативну контролу и надзор над обављањем делатности
наведене у захтеву за издавање лиценце и одговорних лица;
2) уверење о завршеном школовању са радном биографијом и другом
одговарајућом документацијом (сертификати, лиценце и др.) за чланове управе,
којима се потврђује да управа поседује одговарајуће знање и искуство неопходно
да на безбедан и поуздан начин обавља оперативну контролу и надзор над
обављањем делатности наведених у захтеву за издавање лиценце;
3) писмени докази о радном ангажовању чланова управе (уговор, потврда и др.).

Члан 5.
Испуњеност услова за издавање лиценце који се односи на покриће за грађанску
одговорност, подносилац захтева доказује достављањем полисе осигурања или

другог одговарајућег документа којим се потврђује да је адекватно осигуран или је
на други начин, у складу са важећим прописима и потврђеним међународним
уговорима, обезбедио покриће својих обавеза на накнаду штете у случају удеса,
посебно када се ради о путницима, пртљагу, роби, поштанским пошиљкама или
трећим лицима.
Поступак за издавање лиценце
Члан 6.
Захтев за издавање лиценце подноси се Дирекцији за железнице, у писменој форми,
поштом или предајом на писарници.
Захтев из става 1. овог члана садржи:
1) пословно име, седиште, матични број и ПИБ подносиоца захтева;
2) податке о врсти железничког превоза за чије се обављање тражи лиценца;
3) податке о испуњавању услова из члана 66. Закона о железници;
4) начин обезбеђивања вуче возова;
5) начин обезбеђивања железничких кола којима намерава да обавља железнички
превоз;
6) потпис овлашћеног лица подносиоца захтева.

Поред доказа из чл. 2-5. овог правилника, уз захтев из става 1. овог члана
подносилац захтева прилаже и:
1) извод из регистра надлежног органа (АПР);
2) оснивачки акт и статут;
3) доказ о начину обезбеђивања вучних возила;
4) доказ о плаћеној такси за издавање лиценце.
Докази који се прилажу уз захтев за издавање лиценце достављају се у оригиналу
или овереној фотокопији.
Захтев за издавање лиценце са прилозима мора бити на српском језику.
Члан 7.
По пријему захтева за издавање лиценце Дирекција за железнице прегледа да ли је
захтев сачињен у складу са чланом 6. овог правилника, као и да ли су уз захтев

приложени сви докази прописани чл. 2-5. овог правилника, односно да ли је захтев
уредан.
Уколико је захтев из става 1. овог члана уредан, Дирекција за железнице утврђује
да ли подносилац захтева испуњава законом прописане услове и сходно томе издаје
лиценцу или захтев одбија, а све у року од 30 дана од дана подношења захтева.
Уколико Дирекција за железнице у поступку претходног испитивања захтева за
издавање лиценце утврди да је захтев неуредан, подносиоцу захтева одређује рок у
којем је дужан да уреди захтев, уз упозорење на последице непоступања по налогу.
Уколико подносилац захтева у одређеном року уреди захтев, Дирекција за
железнице утврђује да ли подносилац захтева испуњава законом прописане услове
за издавање лиценце и сходно томе издаје лиценцу или одбија захтев, а све у року
од 30 дана од дана подношења захтева.
Уколико подносилац захтева не поступи по налогу из става три овог члана,
Дирекција за железнице ће закључком захтев одбацити.
Садржина лиценце
Члан 8.
Решење о издавању лиценце садржи:

1) податке о органу који је издао лиценцу;
2) број и датум издавања лиценце;
3) податке о железничком превознику или железничком превознику за сопствене
потребе коме је издата лиценца (у даљем тексту: ималац лиценце), пословно име,
седиште, матични број, ПИБ и др.;
4) превоз за који се лиценца издаје;
5) и друге податке у складу са законом.
Начин провере испуњености прописаних услова за издавање лиценце
Члан 9.
Дирекција за железнице проверава да ли ималац лиценце испуњава прописане
услове за издавање лиценце по службеној дужности:
1) сваких 12 месеци;
2) одмах по сазнању о постојању озбиљне сумње да ималац лиценце испуњава
прописане услове за издавање лиценце;

3) по пријему писмене информације или пријаве да ималац лиценце више не
испуњава прописане услове за обављање делатности за коју је лиценца издата.
Ради утврђивања релевантних чињеница, Дирекција за железнице ће имаоцу
лиценце упутити захтев за достављање података о испуњености услова за издавање
лиценце, а може затражити потребне информације и доказе од других надлежних
тела.
Поступак за суспензију, измену или одузимање лиценце
Члан 10.
Уколико Дирекција за железнице у поступку провере испуњености прописаних
услова за издавање лиценце утврди да ималац лиценце више не испуњава
прописане услове за издавање лиценце, покренуће по службеној дужности
поступак за суспензију или одузимање лиценце.
Уколико Дирекција за железнице оцени да ималац лиценце може у разумном року
отклонити уочене пропусте, решењем ће суспендовати лиценцу и одредити рок за
отклањање пропуста. Уколико ималац лиценце у одређеном року не поступи у
складу са решењем, Дирекција за железнице донеће решење о одузимању лиценце.

Дирекција за железнице ће, у случају да утврди да ималац лиценце више не
испуњава прописани услов због чега више не може несметано да обавља делатност
за коју је лиценца издата, решењем одузети лиценцу.
Члан 11.
Поступак за измену издате лиценце покреће се на захтев имаоца лиценце који
намерава да значајно измени или прошири делатност.
Члан 12.
Ималац лиценце обавештава Дирекцију за железнице о статусним променама,
променама правне форме или реорганизацији, које су наступиле након издавања
лиценце.
Дирекција за железнице, по пријему обавештења из става 1. овог члана покреће
поступак по службеној дужности ради утврђивања да ли је неопходно да ималац
лиценце поново поднесе захтев за добијање лиценце. У случају да Дирекција за
железнице утврди да је ималац лиценце дужан да поново поднесе захтев за
издавање лиценце, истим решењем ће одузети издату лиценцу уколико оцени да је
угрожена безбедност железничког саобраћаја.
Члан 13.
Податке о издавању, суспензији, измени и одузимању лиценце Дирекција за
железнице објављује на својој интернет страници.

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

I број 340-111/2014
У Београду, 23. јануара 2014. године

Директор,
Петар Одоровић, с.р.

