
НАЦРТ ЗАКОНА 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ЗАКОНА О ЖЕЛЕЗНИЦИ 

 

Члан 1. 

 У Закону о железници („Службени гласник РС”, број 45/13 – у даљем тексту: 

Закон) у члану 2. став 2. после речи : „путника и”  додаје се реч: „превоз”. 

 У ставу 3. после речи: „делатности обављања превоза” додају се речи: 

„путника и превоза робе”. 

 

Члан 2. 

 У члану 3. став 1. тачка 1) реч: „особинама” замењује се речју: 

„карактеристикама”. 

 У тачки 13) реч: „рачунајући” замењује се речју: „мерећи”. 

 Тачка 21) брише се. 

 У тачки 27) после речи: „обавеза јавног превоза” додаје се реч: „путника”. 

 Тач. 28) и 32) бришу се. 

 У тачки 34) реч: „рачунајући” замењује се речју: „мерећи” а после речи: 

„станица,” додаје се реч: „укрсница,”. 

            После тачке 35) додаје се тачка 35а) која гласи: 

            „35а) роба подразумева ствари које се превозе у железничком робном 

саобраћају;”. 

            Тачка 37) мења се и гласи: 

 „37) туристичко-музејска железница је железница са посебним саобраћајно-

техничким карактеристикама, којом се врши јавни превоз путника, укључујући и 

превоз железничким возним средствима музејске вредности;”. 

 У тачки 38) после речи: „обавези јавног превоза” додаје се реч: „путника”. 

            У тачки 39) после речи: „инфраструктуре је” додају се речи: „јавно 

предузеће,”, а тачка се замењује тачком и запетом”. 

      После тачке 39) додаје се тачка 40), која гласи: 

     „40) путни прелаз је место укрштања железничке пруге која припада јавној 

железничкој инфраструктури, индустријској железници или индустријском колосеку 

и пута у истом нивоу, који обухвата и укрштање тих колосека са пешачком или 

бициклистичком стазом.”    

 

Члан 3. 

 У члану 4. став 1. реч: „рачунајући” замењује се речју „мерећи”. 

 У ставу 2. речи: „изведен у истом нивоу” бришу се. 

 



Члан 4. 

 У члану 5. додаје се став 2. који гласи: 

 „Туристичко-музејска железница је део јавне железничке нфраструктуре”. 

 

Члан 5. 

 Изнад члана 7. додаје се наслов, који гласи:  

„2а Управљање железничком инфраструктуром”. 

 

Члан 6. 

 У члану 7. став 3. мења се и гласи: 

„Делатност из става 2. овог члана може обављати јавно предузеће или 

друштво капитала у складу са законом којим се уређује положај јавних предузећа.”  

 У ставу 10. речи: „лиценцу за управљање железничком инфраструктуром и”  

бришу се. 

 

Члан  7. 

 У члану 8. реч: „Друштво” замењује се речима: „Управљач инфраструктуре”. 

 

Члан 8. 

 У члану 9. став 1. мења се и гласи: 

 „Послови управљања на делу железничке инфраструктуре за коју управљач 

инфраструктуре нема економски интерес, преносе се управљачу инфраструктуре 

кога оснива аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе.” 

             У ставу 3. реч: „Друштво” замењује се речима: „управљач инфраструктуре”. 

 

Члан 9. 

 Наслов изнад члана 10. и члан 10. бришу се.  

 

 Члан 10. 

Чл.  11, 12. и 13. бришу се. 

 

 

  Члан  11. 

 У члану 17. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 

 „Министар ближе прописује елементе уговора о коришћењу железничке 

инфраструктуре.” 

   



 

Члан 12. 

 У члану 18. став 1. реч: „особина” замењује се речју: „карактеристика”  а реч: 

„употреби” замењује се речју: „коришћењу”. 

 

Члан 13. 

 У члану 20. ст. 5. мења се и гласи: 

„Управљач утврђује висину трошкова из става 4. овог члана и објављује је на свом 

веб порталу. ” 

 

Члан 14. 

 Члан 21. мења се и гласи: 

„Члан 21. 

 У случају када је траса воза додељена подносиоцу захтева који није 

железнички превозник или железнички превозник за сопствене потребе, уговор о 

коришћењу железничке инфраструктуре закључују управљач инфраструктуре и 

железнички превозник кога ангажује тај подносилац захтева. 

 У погледу дејства и раскида уговора, накнаде штете и других питања 

сходно се примењују одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 

Пoднoсилaц зaхтeвa зa дoдeлу трaсe вoзa може поднети пригoвoр Дирeкциjи 

зa жeлeзницe нa oдлуку упрaвљaчa инфрaструктурe кojoм сe oдбиja њeгoв зaхтeв зa 

дoдeлу трaсe или прoтив утврђeних услoвa пoнудe кaпaцитeтa инфрaструктурe, као и  

уколико није задовољан пoступкoм дoдeлe трaсa вoзa и њeгoвим исхoдoм, уз 

плaћaњe тaксe у висини aдминистрaтивнe тaксe кoja сe нaплaћуje зa жaлбу oргaну.” 

 

Члан 15. 

 У члану  24. став 5. мења се и гласи: 

            „Не доводећи у питање евентуалне поступке по приговору у смислу члана 21. 

и 93. овог Закона, у случају спорова који се односе на доделу капацитета 

инфраструктуре обезбеђује се систем решавања спорова како би се такви спорови 

решили благовремено. Овај систем решавања спорова мора бити наведен у Изјави о 

мрежи. Ако се овај систем примени, одлука се мора донети у року од 10 радних 

дана.” 

 

Члан 16. 

 У члану 29. став 1. тачка 1) подтач. (1) и (4) мењају се и гласе: 

 „(1) обраду захтева за капацитетом инфраструктуре; 

 (4) регулисање и управљање саобраћајем возова, укључујући сигнализацију, 

прописе, систем за оперативно праћење и комуникацију и пружање информација о 

кретању воза,”.  

 



 

Члан 17. 

У члану 45. став 2. речи: „на новој траси” бришу се. 

 

              Члан 18. 

У члану 49. у ставу 1. после речи: „железничким саобраћајем управља 

управљач” додаје се реч „железничке”. 

После става 1. додаје се нови став 2. који гласи: 

 „У току извођења радова на санацији путних прелаза, изменом железничког 

саобраћаја управља управљач инфраструктуре, а изменом друмског саобраћаја 

управља управљач путне инфраструктуре”. 

Досадашњи став 2. постаје став 3. 

Досадашњи став 3. брише се.  

У ставу 4. реч: „јавног” брише се, а иза речи „2000m” уместо тачке уписује се 

зарез и додају речи: „осим у изузетним случајевима које прописује Министар”. 

 

             Члан 19. 

После члана 49. додају се чл. 49а - 49г, који гласе: 

         „Члан 49а 

 Ако до укрштања железничке инфраструктуре и пута дође по захтеву 

локалне самоуправе, привредног друштва или другог правног лица или 

предузетника, трошкове изградње надвожњака, подвожњака, односно путног 

прелаза, трошкове постављања уређаја и направа и друге трошкове осигурања 

безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу, сноси управљач путне 

инфраструктуре, односно подносилац захтева. 

 

                      Члан 49б  

Министарство надлежно за послове саобраћаја, на захтев управљача путне 

инфраструктуре уз претходно прибављену сагласност управљача железничке 

инфраструктуре, доноси акт којим се отварају нови, укидају или реконструишу 

постојећи путни прелази. 

Уколико је размак између два укрштања железничке инфраструктуре и пута 

мањи од 2000m, поступак укидања путног прелаза спроводи се у скраћеном 

поступку. 

 

           Члан 49в 

Ако се путни прелаз замењује надвожњаком, односно подвожњаком или се 

укида због усмеравања пута, трошкове измена извршених због тога на 

железничкој инфраструктури и путу, ако се другачије не споразумеју, сносе: 



1) управљач железничке инфраструктуре - ако је та промена условљена 

претежно потребама железничког саобраћаја; 

2) управљач путне инфраструктуре - ако је та промена условљена 

претежно потребама друмског саобраћаја, а на путу који користи претежно 

одређено предузеће, друго правно лице или предузетник трошкове измена на 

железничкој инфраструктури и путу сноси у целости то предузеће, друго правно 

лице или предузетник. 

У случају свих других промена у вези са укрштањем, укључујући 

прилагођавање и побољшање сигурносних и других уређаја, трошкове измена на 

железничкој инфраструктури и путу из става 1. тач. 1) и 2) овог члана сносе 

заједнички управљач железничке инфраструктуре,  управљач путне инфраструктуре 

и предузеће, друго правно лице или предузетник сразмерно потребама железничког 

и друмског саобраћаја које су условиле те промене, ако се другачије на споразумеју. 

 

                                    Члан 49г   

 Ако изградњом путне инфраструктуре дође до њеног укрштања са 

железничком инфраструктуром у нивоу, управљач путне инфраструктуре је дужан 

да изгради пут у зони путног прелаза. 

 Ако изградњом железничке инфраструктуре дође до њеног укрштања са 

путном инфраструктуром у нивоу, трошкове изградње дела пута у зони путног 

прелаза сноси управљач инфраструктуре.” 

 

             Члан 20. 

 Члан 50. мења се и гласи: 

             „Члан 50. 

 Реконструкцијом железничке инфраструктуре, у смислу овог закона, сматрају 

се и радови који могу бити од утицаја на стабилност железничке пруге, објеката на 

железничкој прузи, извођење радова на изграђеном објекту који одступају од услова 

под којима је одобрена изградња и промена основне карактеристике трасе при 

мењању положаја трасе железничке пруге у појасу њеног основног правца, као и 

побољшавање параметара елемената железничке инфрaструктуре. 

 Реконструкција железничке инфраструктуре врши се на основу одобрења 

за реконструкцију које издаје Министарство надлежно за послове грађевинарства. 

Министар надлежан за послове грађевинарства ближе уређује садржину 

техничке документације, процедуру издавања одобрења за извођење радова на 

реконструкцији железничке инфраструктуре и одобрења за њену употребу. 

 Реконструкција железничке инфраструктуре врши се у складу са законом, 

техничким прописима и стандардима.” 

             

             Члан 21. 

Члан 51. брише се. 

 



 

             Члан 22. 

После члана 52. додаје се члан 52а. који гласи: 

     „Члан 52а 

Управљач железничке инфраструктуре и управљач путне инфраструктуре 

дужни су да закључе уговор којим ближе уређују међусобне односе у погледу 

путних прелаза и у тим оквирима утврђују: врсту и обим радова на одржавању 

коловоза и време извођења тих радова, висину трошкова за осигурање безбедног и 

несметаног саобраћаја на путном прелазу, начин плаћања трошкова и регулишу 

друга питања из тих односа.  

Уговор из става 1. овог члана мора бити потписан најкасније до 15. фебруара 

за текућу годину. 

 Уговор из става 1. овог члана закључује се на неодређено време, уз обавезу 

управљача железничке инфраструктуре да о промени техничких података годишње 

обавештава управљача путне инфраструктуре.” 

 

             Члан 23. 

Члан 53. мења се и гласи: 

                                                       „Члан 53. 

Одржавање железничке инфраструктуре обухвата текуће (редовно) 

одржавање и ванредно одржавање (санацију и адаптацију).” 

 

            Члан 24. 

Члан 55. мења се и гласи: 

                                                      „Члан 55. 

Радови на санацији и  адаптацији се изводе ради главне оправке постојеће 

грађевинске и електротехничке инфраструктуре са циљем поновног постизања 

пројектованих параметара.” 

 

            Члан 25. 

После члана 55. додају се чл. 55а - 55г, који гласе: 

                                                     „Члан 55а 

Управљач, као и привредни субјекти који обављају делатност одржавања 

путева дужни су да на путном прелазу спроведу прописане мере за бедбедан 

саобраћај и да путне прелазе одржавају у стању којим се обезбеђује безбедно 

одвијање саобраћаја.  

Трошкове одржавања путног прелаза и трошкове осигурања безбедног и 

несметаног саобраћаја на путном прелазу сносе: 

1) трошкове одржавања колосека и осталих делова железничке 

инфраструктуре на путном прелазу, сигналних уређаја и знакова који упозоравају 



железничке раднике у возу на путни прелаз, железничких телефонских веза са 

путним прелазима – управљач железничке инфраструктуре; 

2) трошкове одржавања коловоза на путном прелазу и саобраћајних 

знакова на путевима који упозоравају учеснике у друмском саобраћају на путни 

прелаз - управљач путне инфраструктуре; 

3) трошкове одржавања уређаја за давање знакова којима се учесницима 

у друмском саобраћају најављује приближавање воза путном прелазу и уређаја за 

затварање саобраћаја на путном прелазу, трошкове руковања уређајима за 

затварање саобраћаја на путном прелазу и друге непосредне трошкове за 

осигурање безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу сносе заједно, на 

равне делове управљач железничке инфраструктуре и управљач путне 

инфраструктуре; 

Управљач инфраструктуре сноси у целини трошкове за управљање 

уређајима на путном прелазу у станичном подручју, односно од улазног сигнала 

са једне стране до улазног сигнала са друге сране службеног места.  

Ако некатегорисани пут користи претежно одређено предузеће, друго правно 

лице или предузетник, трошкове одржавања коловоза и осигурања безбедног и 

несметаног саобраћаја на путном прелазу из става 1. тач. 2) и 3) овог члана сноси у 

целини то предузеће, друго правно лице или предузетник.  

Код категорисаних путева управљач железничке инфраструктуре и управљач 

путне инфраструктуре поступају у складу са одредбама става 1. тач. 2) и 3) овог 

члана. 

                      Члан  55б  

О одржавању дела путног прелаза, као и о осигурању безбедног и несметаног 

саобраћаја на путном прелазу, стара се управљач железничке инфраструктуре с тим 

да се коловоз на путном прелазу мора одржавати тако да се преко њега може вршити 

безбедан и несметан друмски саобраћај. 

Остале делове пута са обе стране путног правца одржава управљач путне 

инфраструктуре на начин који омогућава безбедан и несметан железнички 

саобраћај.” 

                                                       Члан 55в 

Ако железничку инфраструктуру треба санирати или адаптирати због 

изградње другог објекта (јавни пут, рудник, каменолом, акумулационо језеро, 

аеродром и сл.), део железничке инфраструктуре који се санира или адаптира мора 

бити изграђен са елементима који одговарају категорији те железничке 

инфраструктуре, без обзира на стварно стање у коме се налазила у моменту санације 

или адаптације. 

Трошкове санирања или адаптирања железничке инфраструктуре из става 1. 

овог члана сноси инвеститор објекта због чије изградње се врши санирање или 

адаптирање железничке инфраструктуре, ако се другачије не споразумеју инвеститор 

и управљач железничке инфраструктуре.” 

 

            Члан 26. 

Члан 56. мења се и гласи: 



                                                      „Члан 56. 

Одржавање заједничких стубова и заједничких конструкција на мосту 

изграђеном за железничку инфраструктуру и јавни пут врши управљач 

железничке инфраструктуре у складу са саобраћајно-техничким прописима и 

стандардима. О коловозној конструкцији пута стара се управљач путне 

инфраструктуре, док се о колосеку брине управљач железничке инфраструктуре.  

Трошкове одржавања заједничких стубова и конструкције на мосту из става 1. 

овог члана, сносе у једнаким износима управљач инфраструктуре и управљач путне 

инфраструктуре. 

О одржавању дела путног прелаза из члана 4. став 2. овог закона, као и о 

осигурању безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу, у складу са чланом 

49. став 1. овог закона стара се управљач железничке инфраструктуре с тим да се 

коловоз на путном прелазу мора одржавати тако да се преко њега може вршити 

безбедан и несметан друмски саобраћај. 

Управљач железничке инфраструктуре и управљач путне инфраструктуре 

дужни су да закључе уговор којим ће прецизно бити дефинисана међусобна права и 

обавезе о одржавању: 

 а) заједничких стубова, заједничких конструкција и одржавања и руковања 

уређајима за управљање саобраћајем сносе у једнаким износима управљач 

железничке инфраструктуре и управљач путне инфраструктуре; 

б) коловозне конструкције пута на мосту као и растојања између главне шине 

и конструкције коловоза сноси управљач путне инфраструктуре. 

Уговор из става 4. овог члана закључује се на неодређено време, уз обавезу 

управљача железничке инфраструктуре да о промени техничких података годишње 

обавести управљача путне инфраструктуре. 

 Остале делове пута са обе стране путног правца на путном прелазу одржава 

управљач путне инфраструктуре, на начин који омогућава безбедан и несметан 

железнички саобраћај.”                                                                                                                                                                                                          

 

            Члан 27. 

 У члану 58. после става 2. додају се нови ст. 3-5. који гласе: 

 „Управљач железничке инфраструктуре закључује уговор о праву 

службености пролаза на недређено време, a висину накнаде утврђује посебним 

актом. 

Уговор о праву службености пролаза закључује се између управљача 

железничке инфраструктуре и управљача комуналне инфраструктуре у случајевима 

изградње, реконструкције, адаптације и санације комуналне инфраструктуре.  

Уговор о праву службености пролаза закључује се између управљача 

железничке инфраструктуре и управљача индустријске железнице и индустријског 

колосека у случајевима изградње и реконструкције инфраструктуре индустријске 

железнице и индустријског колосека.” 

 У досадашњем ставу 3. који постаје став 6. реч: „грађевинске” брише се, а 

после речи „3 m,” додају се речи: „мерено од ивице конструкције,”. 

 

 



           Члан 28. 

 Наслов изнад члана 63. мења се и гласи: 

 

„9. Метро, жичара и туристичко-музејска железница”. 

 

Члан 29. 

 Члан 63. мења се и гласи: 

 

„Члан 63 

  Метро, услови за изградњу, реконструкцију и одржавање, као и услови за 

организовање превоза метроом, уређују се посебним законом. 

Жичара, услови за изградњу, реконструкцију и одржавање, као и услови за 

организовање превоза на жичарама, уређује се посебним законом. 

Министар уређује услове за изградњу, реконструкцију и одржавање 

туристичко-музејске железнице, као и услове организовања и регулисања јавног 

превоза на тој железници.” 

 

         Члан 30. 

 

У члану  64. став 4. мења се и гласи: 

 „Прикључење индустријских железница из става 2. овог члана и 

индустријских колосека из става 3. овог члана и одржавања одвојних скретница 

уређују уговором управљач и привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник чија је индустријска железница, односно индустријски колосек 

прикључен.” 

После става 4. додају се нови ст. 5, 6. и 7, који гласе:  

„Одржавање одвојних скретница врши управљач, а трошкове одржавања 

сноси власник индустријске железнице односно индустријског колосека.  

Управљач својим актом утврђује висину накнаде трошкова за одржавање 

одвојних скретница. 

Код изградње новог, реконструкције и доградње постојећег индустријског 

колосека, власник индустријског колосека и управљач Уговором о конституисању 

права службености пролаза дефинишу услове за извођење радова.” 

У досадашњем ставу 5. који постаје став 8. речи „изграђених по посебним 

техничким нормативима и стандардима и” бришу се. 

Досадашњи ст. 6, 7 и 8.  постају ст. 9, 10. и 11. 

Став 11. мења се и гласи:  „Дирекција за железнице прописује садржину акта 

из ст. 8. и 10. овог члана”. 

       

                                                   Члан 31. 

     После члана 64. додају се наслов изнад члана и  члан 64а, који гласе:  

 

„11. Концесија и јавноприватно партнерство 

                           



       Члан 64а. 

 Концесија и јавно-приватно партнерство могу се давати за изградњу, 

реконструкцију и управљање железничком инфраструктуром, у складу са прописима 

којима се уређују јавно-приватно партнерство и концесија.” 

 

        Члан 32. 

У члану 66. став 1. мења се и гласи: 

 „Лиценца за превоз издаје се привредном друштву, другом правном лицу или 

предузетнику који је регистрован за обављање делатности јавног превоза, као и 

превоза за сопствене потребе, основаном у Републици Србији, који пружи доказе о 

испуњавању услова који се односе на добар углед, финансијску способност, 

стручност и покриће за грађанску одговорност, у складу са овим законом.” 

 

        Члан 33. 

У члану 70. после речи: „саобраћају” тачка се замењује запетом и додају речи: 

„осим у случају из члана 68. став 4. овог закона.”  

 

        Члан 34. 

 Члан 80. мења се и гласи : 

 

„Члан 80. 

 Товарне јединице или друмска возила натоварени на железничка возна 

средства, која прекорачују прописане димензије могу се превозити под условима 

које утврђује управљач.” 

 

Члан 35. 

 У члану 81. став 2. речи: „и друмска возила” бришу се, а реч: „која” замењује 

се речју: „које” . 

У ставу 3. речи: „или друмска возила” бришу се. 

У ставу 5. речи: „друмска возила,” бришу се. 

 

        Члан 36. 

 У члану 86. у ставу 4. иза речи „Влада” брише се тачка и додају речи: 

„подзаконским актом”.           

 

Члан 37. 

  

У члану 88. став 5. речи: „на предлог Дирекције за железнице” бришу се. 

 

           Члан 38. 

 У члану 91. после става 3. додаје се став 4. који гласи: 



 „Дирeктoр Дирeкциje нajмaњe гoдину дaнa пo рaзрeшeњу сa дужнoсти нe смe бити 

aнгaжoвaн пo билo кoм oснoву нa стручним или упрaвљaчким пoслoвимa у 

прeдузeћимa или тeлимa кoja су прeдмeт рeгулисaњa тржиштa жeлeзничких услугa.” 

  

Члан 39. 

 У члану 92. став 2. речи: „и лиценцу за управљање железничком 

инфраструктуром” бришу се. 

 

Члан 40. 

             У члану 94. став 1. тачка 3) мења се и гласи: 

 „3) издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, у складу са  

законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком 

саобраћају;”  

Тачка 8) брише се. 

 Став 2. мења се и гласи: 

  „Годишњи извештај о стању безбедности железничког саобраћаја у 

претходној години доставља се на начин прописан законом којим се уређује 

безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају.” 

 

           Члан 41. 

 У члану 95. додају се ст. 7. и 8. који гласе: 

 „Административно извршење решења из ст. 5. и 6. овог члана спроводи 

Дирекција у складу са законом којим се уређује општи управни поступак. 

Дирекција је овлашћена да поднесе захтев за покретање прекршајног 

поступка због непоступања по захтеву Дирекције из става 2. овог члана и због 

непоступања у складу са решењима Дирекције из ст. 5. и 6. овог члана.” 

 

          Члан 42. 

Члан 97. мења се и гласи: 

                                                    „Члан 97. 

Средства за рад Дирекције обезбеђују се из: 

1) буџета Републике Србије;  

2) других извора у складу са законом.” 

 

          Члан 43. 

Члан 107. став 1. мења се и гласи:  

„Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво или друго правно лице:” 

После тачке 4) додаје се тачка 4а) која гласи: 

 „4а) ако управља железничком инфраструктуром, а нема сертификат о 

безбедности за управљање железничком инфраструктуром, издат од Дирекције 

(члан 7. став 10.);”  



После тачке 42) додају се тач. 42a) - 42в), које гласе:  

„42а) ако са управљачем не закључи уговор из члана 56. став 4.;  

42б) ако са управљачем не закључи уговор за одржавање одвојних скретница 

(члан 64. став 4.);  

42в) ако са управљачем не закључи уговор за конституисање права 

службености пролаза (члан 58. ст. 4. и 5.).” 

Ст. 2. и 3. бришу се. 

Досадашњи став 4. који постаје став 2. мења се и гласи: 

 „За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице привредног 

друштва или другог правног лица новчаном казном од 30.000 до 100.000 динара.” 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 3. и 4. 

 

          Члан 44. 

 У члану 110. речи: „три месеца” замењују се речима:  „две године”. 

 

          Члан 45. 

 У члану 111. речи: „технички прописи, нормативи” бришу се. 

 

               Члан 46. 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЖЕЛЕЗНИЦИ 

КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ И ДОПУЊУЈУ 

 

Члан 2. 

Управљање јавном железничком инфраструктуром, у смислу овог закона је: 

одржавање јавне железничке инфраструктуре; организовање и регулисање 

железничког саобраћаја; обезбеђење приступа и коришћења јавне железничке 

инфраструктуре свим заинтересованим железничким превозницима, као и правним и 

физичким лицима која обављају превоз за сопствене потребе; заштита јавне 

железничке инфраструктуре и вршење инвеститорске функције на изградњи и 

реконструкцији јавне железничке инфраструктуре. 

Превоз путника и ПРЕВОЗ робе у железничком саобраћају може се вршити 

као јавни превоз или као превоз за сопствене потребе. 

Обављање делатности управљања јавном железничком инфраструктуром и 

делатности обављања превоза ПУТНИКА И ПРЕВОЗА РОБЕ у железничком 

саобраћају уређује се на начелима раздвајања послова управљања јавном 

железничком инфраструктуром и послова обављања превоза у железничком 

саобраћају. 

Члан 3. 

Поједини изрази, у смислу овог закона, имају следеће значење: 

1) градска железница је железница са посебним саобраћајно-техничким 

особинама КАРАКТЕРИСТИКАМА, којом се врши јавни превоз на територији 

јединице локалне самоуправе, односно подручју насељених места у саставу јединице 

локалне самоуправе; 

2) додела трасе воза је расподела капацитета јавне железничке 

инфраструктуре коју врши управљач инфраструктуре; 

3) железничка возна средства су вучна, вучена и остала возила; 

4) железнички превозник је привредно друштвo, друго правно лице или 

предузетник који је регистрован за обављање делатности јавног превоза у 

железничком саобраћају и коме је издата лиценца за превоз, уз обавезу да обезбеди 

вучу возова или пружа само услугу вуче возова; 

5) железнички превозник за сопствене потребе је привредно друштво, 

друго правно лице или предузетник који обавља искључиво превоз за сопствене 

потребе и коме је издата лиценца за превоз; 

6) железничко подручје је земљишни простор на коме се налазе железничка 

пруга, објекти, постројења и уређаји који непосредно служе за вршење железничког 

саобраћаја, простор испод мостова и вијадуката, као и простор изнад трасе тунела; 

7) жичара је железница са посебним саобраћајно-техничким особинама, и 

може бити висећа жичара, успињача и вучница, којом се врши јавни превоз путника 

и робе или само путника, односно робе или лица и робе за сопствене потребе;  

8) загушена инфраструктура је део железничке инфраструктуре за који се 

потражња за капацитетом инфраструктуре не може у потпуности задовољити током 

одређених периода времена, па чак и након усклађивања различитих захтева за 

капацитетима инфраструктуре; 



9) заштитни пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у 

ширини од 100 m, рачунајући од осе крајњих колосека;   

10) Изјава о мрежи је документ којим се утврђују критеријуми и поступак за 

доделу капацитета инфраструктуре, наплата накнада и цена услуга, као и друге 

информације које су потребне да би се могао поднети захтев за доделу трасе воза;  

11) индустријска железница је железница којом привредно друштво из 

области индустрије, шумарства, рударства или других области привреде превози 

робу или лица за сопствене потребе; 

12) индустријски колосек је железнички колосек који се прикључује на јавну 

железничку инфраструктуру и служи за допремање и отпремање робе за власника, 

односно носиоца права коришћења тог колосека; 

13) инфраструктурни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у 

ширини од 25 m, рачунајући МЕРЕЋИ од осе крајњих колосека који функционално 

служи за употребу, одржавање и технолошки развој капацитета инфраструктуре; 

14) искључиво право је право којим се железнички превозник овлашћује да 

пружа одређене услуге јавног превоза путника железницом на одређеној траси воза 

или мрежи или на одређеном подручју, уз искључивање свих других железничких 

превозника; 

15) јавна железничка инфраструктура је пруга са свим припадајућим 

објектима, постројењима, уређајима и слично у функцији железничког саобраћаја, 

као добро у општој употреби у својини Републике Србије, коју могу користити сви 

железнички превозници и железнички превозници за сопствене потребе под 

једнаким условима; 

16) јавни превоз је превоз путника и робе, који је доступан свим корисницима 

под једнаким условима; 

17) јавни превоз путника од општег интереса обухвата услуге превоза 

путника од општег економског интереса које се пружају јавности на 

недискриминативној основи и континуирано; 

18) капацитет инфраструктуре је укупан број траса возова који се планира 

са постојећим стањем техничке поузданости и технолошке расположивости 

елемената инфраструктуре на одређеној прузи у одређеном периоду времена;  

19) координација је процес током којег управљач инфраструктуре и 

подносиоци захтева врше усклађивање појединачних захтева ради додељивања траса 

воза; 

20) лиценца за превоз је исправа коју надлежни орган издаје железничком 

превознику и железничком превознику за сопствене потребе о стицању права за 

обављање свих или посебних врста превоза у железничком саобраћају; 

21) лиценца за управљање железничком инфраструктуром је исправа коју 

надлежни орган издаје привредном друштву чији је оснивач Република Србија, 

другом привредном друштву, другом правном лицу или предузетнику о стицању 

права на управљање јавном железничком инфраструктуром; 

22) манипулативна пруга је део јавне железничке инфраструктуре управљача 

инфраструктуре која служи за превоз робе за потребе привредног друштва, другог 

правног лица или предузетника, по потреби и без утврђеног реда вожње; 



23) метро је просторно независан шински систем високог капацитета са 

посебним конструктивним и енергетско-погонским карактеристикама; 

24) мрежа  је целокупна јавна железничка инфраструктура којом управља 

управљач инфраструктуре;  

25) надокнада за обавезу јавног превоза обухвата корист, нарочито 

финансијску, коју надлежни орган непосредно или посредно пружа из средстава 

јавних фондова током периода спровођења обавезе јавног превоза или у вези са тим 

периодом; 

26) непосредно додељивање је додељивање уговора о обавези јавног превоза 

одређеном железничком превознику без претходног тендерског поступка; 

27) обавеза јавног превоза ПУТНИКА је захтев који је дефинисан или 

утврђен од стране надлежног органа у циљу обезбеђивања услуга јавног превоза 

железницом од општег интереса, а који железнички превозник, уколико би поступао 

руководећи се само комерцијалним, интересима, не би прихватио или га не би 

прихватио у истој мери или под истим условима без надокнаде; 

         28) обнова је већа замена на елементима железничке инфраструктуре или 

железничким возним средствима којима се не мењају њихове основне 

карактеристике, већ се доводе у пројектовано стање; 

   29) оквирни споразум је уговор којим се уређују права и обавезе подносилаца 

захтева и управљача инфраструктуре у вези са капацитетом инфраструктуре који 

ће се додељивати и накнадама које ће се наплаћивати у периоду дужем од 

периода важења једног реда вожње; 

30) опште правило је мера која се без дискриминације примењује на све услуге 

јавног превоза путника исте врсте на одређеном географском подручју за које 

је одговоран надлежни орган; 

31) план побољшања капацитета инфраструктуре обухвата меру или низ мера 

са роковима за њихово спровођење који се предлажу за ублажавање 

ограничења капацитета инфраструктуре која доводе то тога да се један део 

инфраструктуре прогласи загушеном инфраструктуром; 

32) подносилац захтева је железнички превозник, железнички превозник за 

сопствене потребе, пошиљалац робе или шпедитер; 

33) превоз за сопствене потребе је превоз лица или робе који железнички 

превозник, привредно друштво, друго правно лице или предузетник, ималац 

железничких возних средстава, врши тим средствима за потребе своје 

делатности; 

34) пружни појас је земљишни појас са обе стране пруге, у ширини од 8 m, у 

насељеном месту 6 m, рачунајући МЕРЕЋИ од осе крајњих колосека, 

земљиште испод пруге и ваздушни простор у висини од 14 m. Пружни појас 

обухвата и земљишни простор службених места (станица, УКРСНИЦА, 

стајалишта, распутница, путних прелаза и слично) који обухвата све техничко 

- технолошке објекте, инсталације и приступно- пожарни пут до најближег 

јавног пута; 

35) ред вожње је акт управљача јавне железничке инфраструктуре којим се 

утврђује план саобраћаја возова за превоз путника и робе, као и за сопствене 

потребе на јавној железничкој инфраструктури; 



35а) РОБА ПОДРАЗУМЕВА СТВАРИ КОЈЕ СЕ ПРЕВОЗЕ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

РОБНОМ     САОБРАЋАЈУ; 

36) траса воза је капацитет инфраструктуре неопходан за саобраћај воза између 

два службена места, у предвиђеном времену и под тачно утврђеним техничко-

технолошким условима на јавној железничкој инфраструктури; 

37) туристичко-музејска железница је железница са посебним саобраћајно-

техничким карактеристикама, којом се врши јавни превоз путника у 

туристичке сврхе, укључујући и превоз железничким возним средствима 

музејске вредности под посебним условима прописаним упутством о вршењу 

саобраћаја на овим железницама у складу са Законом о безбедности и 

интероперабилности железнице; 

38) уговор о обавези јавног превоза ПУТНИКА обухвата један или више правно 

обавезујућих аката којима се потврђује споразум између надлежног органа и 

железничког превозника о поверавању том превознику управљања и пружања 

услуга јавног превоза у складу са обавезама које проистичу из тог уговора. 

Саставни део уговора такође може чинити одлука надлежног органа која 

садржи услове под којима надлежни орган поверава пружање таквих услуга 

железничком превознику; 

39) управљач инфраструктуре је ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ, друштво капитала или 

предузетник који је овлашћен за управљање јавном железничком 

инфраструктуром; 

40) ПУТНИ ПРЕЛАЗ ЈЕ МЕСТО УКРШТАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ КОЈА 

ПРИПАДА ЈАВНОЈ ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ, 

ИНДУСТРИЈСКОЈ ЖЕЛЕЗНИЦИ ИЛИ ИНДУСТРИЈСКОМ КОЛОСЕКУ И 

ПУТА У ИСТОМ НИВОУ, КОЈИ ОБУХВАТА И УКРШТАЊЕ ТИХ 

КОЛОСЕКА СА ПЕШАЧКОМ ИЛИ БИЦИКЛИСТИЧКОМ СТАЗОМ. 

 

II. УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

1. Елементи железничке инфраструктуре 

Члан 4. 

Железничка инфраструктура обухвата доњи и горњи строј пруге, тунеле, 

мостове и остале објекте на прузи, станичне колосеке, телекомуникациона, 

сигнално-сигурносна, електровучна, електроенергетска и остала постројења и 

уређаје на прузи, опрему пруге, зграде железничких службених места и остале 

објекте у пружном појасу који су у функцији регулисања железничког саобраћаја и 

одржавања железничке инфраструктуре, терминале, пружни појас и ваздушни 

простор изнад пруге у висини од 12 m, односно 14 m код далековода напона преко 

220 kV, рачунајући МЕРЕЋИ изнад горње ивице шине. 

Железничка инфраструктура обухвата и изграђени путни прелаз код 

укрштања железничке инфраструктуре и пута изведен у истом нивоу са обе стране 

колосека у ширини од три метра рачунајући од осе колосека, укључујући и простор 

између колосека када се на путном прелазу налази више колосека. 

Железничка инфраструктура не обухвата објекте за одржавање возних 

средстава са припадајућим колосецима и железничке депое. 



Министар надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: Министар) ближе 

прописује елементе железничке инфраструктуре из става 1. овог члана. 

2. Врсте железничке инфраструктуре 

Члан 5. 

Железничка инфраструктура може бити јавна железничка инфраструктура (у 

даљем тексту: железничка инфраструктура) и индустријска железница или 

индустријски колосек. 

ТУРИСТИЧКО-МУЗЕЈСКА ЖЕЛЕЗНИЦА ЈЕ ДЕО ЈАВНЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

 

2А. УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

Члан 7. 

Железничка инфраструктура је добро у општој употреби у својини Републике 

Србије, које могу користити железнички превозници и железнички превозници за 

сопствене потребе, под једнаким условима, у складу са овим законом. 

Управљање железничком инфраструктуром је делатност од општег интереса. 

Делатност из става 2. овог члана МОЖЕ обављаТИ јавно предузеће или 

друштво капитала које се оснива и послује у складу са законом којим се уређује 

обављање делатности од општег интереса ПОЛОЖАЈ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА  (у 

даљем тексту: Друштво). 

Делатност из става 2. овог члана може да обавља и предузетник, под 

условима и на начин утврђен законом. 

Управљач инфраструктуре мора бити рачуноводствено раздвојен од 

привредних субјеката који обављају делатност превоза путника и робе. 

Управљач инфраструктуре мора бити независан у процесу одлучивања од 

свих осталих субјеката на тржишту железничких услуга, укључујући и друга 

привредна друштва која с управљачем инфраструктуре чине повезана друштва у 

смислу закона којим се уређују привредна друштва. 

Члан органа управљања субјекта на тржишту железничких услуга, односно 

члан органа управљања његовог контролног друштва, ако се ради о повезаним 

друштвима у смислу закона којим се уређују привредна друштва, не може 

истовремено бити члан органа управљања управљача инфраструктуре. 

Уколико су управљач инфраструктуре и субјект на тржишту железничких 

услуга повезана друштва, члан органа управљања управљача инфраструктуре и члан 

органа управљања субјекта на тржишту железничких услуга не могу истовремено 

бити и чланови органа управљања њиховог контролног привредног друштва. 

Чланови органа управљања управљача инфраструктуре, као и виши 

руководећи кадар на пословима доделе капацитета инфраструктуре, утврђивања 

накнада за коришћење капацитета инфраструктуре, израде и објављивања реда 

вожње и израде Изјаве о мрежи, након престанка обављања тих послова, а које су 

обављали најмање две године, не могу бити именовани за чланове органа управљања 

привредних друштава која с управљачем инфраструктуре чине повезана друштва, у 

периоду од најмање две године. 



Управљач инфраструктуре мора да има лиценцу за управљање железничком 

инфраструктуром и сертификат о безбедности за управљање железничком 

инфраструктуром, које издаје Дирекција за железнице. 

Сертификат о безбедности за управљање железничком инфраструктуром 

издаје се у складу са прописима којима се уређује безбедност у железничком 

саобраћају. 

Члан 8. 

Друштво УПРАВЉАЧ ИНФРАСТРУКТУРЕ доноси програм одржавања 

железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, 

као и изградње и реконструкције  железничке инфраструктуре, на који сагласност 

даје Влада. 

Члан 9.  

Послови управљања на делу железничке инфраструктуре за коју Друштво 

УПРАВЉАЧ ИНФРАСТРУКТУРЕ  нема економски интерес, могу се пренети 

ПРЕНОСЕ СЕ  управљачу инфраструктуре кога оснива аутономна покрајина, 

односно јединица локалне самоуправе. 

Пренос права управљања из става 1. се односи на пруге од регионалног и 

локалног значаја. 

Одлуку о преносу послова из става 1. овог члана, доноси Друштво 

УПРАВЉАЧ ИНФРАСТРУКТУРЕ  на захтев аутономне покрајине, односно 

јединице локалне самоуправе, у складу са законом. 

На одлуку из става 3. овог члана, сагласност даје Влада. 

Управљање железничком инфраструктуром из става 1. овог члана врши се у 

складу са одредбама овог закона. 

 

  3. Лиценца за управљање железничком инфраструктуром  

Члан 10. 

Лиценца за управљање железничком инфраструктуром издаје се управљачу 

инфраструктуре, основаном у Републици Србији, који пружи доказе о испуњавању 

услова који се односе на добар углед, финансијску способност, стручност и покриће 

за грађанску одговорност, у складу са овим законом. 

Услов који се односи на добар углед испуњен је ако: 

1) подносилац захтева за издавање лиценце за управљање железничком 

инфраструктуром или лица овлашћена за управљање нису били правоснажно 

осуђени за тешка кривична дела и привредне преступе; 

2) подносилац захтева за издавање лиценце за управљање железничком 

инфраструктуром или лица овлашћена за управљање нису били осуђени за кажњива 

дела утврђена прописима у области железничког транспорта, радних односа, 

безбедности и здравља на раду; 

3) над подносиоцем захтева за издавање лиценце за управљање 

железничком инфраструктуром није покренут поступак стечаја или ликвидације. 



Услов који се односи на финансијску способност испуњен је ако је подносилац 

захтева финансијски способан да испуњава своје постојеће и потенцијалне обавезе, 

које су реално процењене, за период од 12 месеци. 

Услов који се односи на стручност испуњен је ако подносилац захтева има управу, 

која поседује знање или искуство неопходно да на безбедан и поуздан начин обавља 

оперативну контролу и надзор над обављањем делатности које су наведене у 

лиценци, као и особље које је стручно и оспособљено за организовање и регулисање 

железничког саобраћаја и одржавање железничке инфраструктуре. 

Услов који се односи на покриће за грађанску одговорност испуњен је ако је 

подносилац захтева адекватно осигуран или је на други начин, у складу са важећим 

законским прописима и потврђеним међународним уговорима, обезбедио покриће 

својих обавеза по основу накнаде штете причињене кориснику трасе воза или трећим 

лицима. 

Начин доказивања испуњености услова за издавање лиценце за управљање 

железничком инфраструктуром ближе уређује Дирекција за железнице. 

Лиценцу за управљање железничком инфраструктуром издаје Дирекција за 

железнице, у форми решења. 

Члан 11. 

Лиценцу за управљање железничком инфраструктуром Дирекција за 

железнице издаје у форми решења, ако су испуњени услови из члана 10. овог закона, 

у року од 30 дана од дана подношења захтева. 

Лиценца за управљање железничком инфраструктуром издаје се на 

неодређено време, док управљач инфраструктуре испуњава услове утврђене овим 

законом и непреносива је. Решење о одбијању захтева за издавање лиценце за 

управљање железничком инфраструктуром коначно је у управном поступку и против 

њега се може покренути спор пред Управним судом. 

Дирекција за железнице води евиденцију о издатим лиценцама за управљање 

железничком инфраструктуром. 

Члан 12. 

Дирекција за железнице проверава сваких 12 месеци да ли управљач 

инфраструктуре испуњава услове из члана 10. овог закона. 

Ако се приликом провере из става 1. овог члана утврди да неки од услова из 

члана 10. овог закона није испуњен или ако између две провере инспектор за 

железнички саобраћај утврди да управљач инфраструктуре не испуњава те услове, 

Дирекција за железнице ће одузети лиценцу за управљање железничком 

инфраструктуром. 

Решење о одузимању лиценце за управљање железничком инфраструктуром 

коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред 

Управним судом. 

Поступак за издавање и одузимање лиценце за управљање железничком 

инфраструктуром, садржина те лиценце и начин провере испуњености прописаних 

услова, ближе уређује Дирекција за железнице. 



Члан 13. 

За издавање лиценце за управљање железничком инфраструктуром плаћа се 

такса и приход је буџета Републике Србије. 

Висину таксе из става 1. овог члана утврђује Дирекција за железнице, уз 

сагласност министарства надлежног за финансије. 

 

Члан 15. 

Управљач инфраструктуре може обуставити јавни превоз путника и робе на 

железничкој инфраструктури или делу железничке инфраструктуре на којој јавни 

превоз путника и робе постане нерентабилан, уз сагласност Владе. 

Железничку инфраструктуру или њен део на којој се због нерентабилности 

обустави јавни превоз путника и робе управљач инфраструктуре може да преуреди у 

манипулативну пругу или за друге намене и да пропише услове и начин коришћења. 

Управљач инфраструктуре је дужан да одлуку о обустављању превоза из 

става 1. овог члана достави железничким превозницима, железничким превозницима 

за сопствене потребе, органима аутономнe покрајинe и органима јединице локалне 

самоуправе и објави у дневним листовима и другим средствима јавног 

информисања, најкасније шест месеци пре датума предвиђеног за обустављање 

превоза. 

 

Члан 17. 

Железничку инфраструктуру може да користи железнички превозник и 

железнички превозник за сопствене потребе, ако има: 

1) лиценцу за превоз; 

2) сертификат о безбедности за превоз, који се издаје у складу са прописима 

којима се уређује безбедност у железничком саобраћају; 

3) уговор о коришћењу железничке инфраструктуре. 

Уговором о коришћењу железничке инфраструктуре ближе се уређују 

међусобна права и обавезе између управљача инфраструктуре и лица из става 1. овог 

члана, а која се односе на гарантовање техничких и других услова за безбедно 

одвијање железничког саобраћаја, као и на плаћање накнада за коришћење 

железничке инфраструктуре и цена услуга. 

Уговор о коришћењу железничке инфраструктуре мора бити закључен 

најкасније четири месеца пре почетка важења новог реда вожње.  

МИНИСТАР БЛИЖЕ ПРОПИСУЈЕ ЕЛЕМЕНТЕ УГОВОРА О 

КОРИШЋЕЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

 

Члан 18. 

Изјава о мрежи нарочито садржи: опште одредбе; услове за приступ и коришћење 

железничке инфраструктуре; преглед саобраћајно-техничких особина 

КАРАКТЕРИСТИКА железничке инфраструктуре која је на располагању и 



ограничења у употреби КОРИШЋЕЊУ; принципе, приоритете и критеријуме за 

доделу капацитета инфраструктуре; врсте услуга; принципе наплате накнада и цена 

услуга, као и висине накнада са начином њиховог прорачуна. 

Министар ближе прописује садржину и форму Изјаве о мрежи.  

Изјава о мрежи објављује се, ради информисања, на интернет страници управљача 

инфраструктуре и може се преузети од управљача инфраструктуре у штампаној и 

електронској форми, после уплате износа који не може премашити трошкове њеног 

објављивања. 

Управљач инфраструктуре је дужан да врши измене и допуне Изјаве о мрежи 

уколико дође до било које промене података које она садржи. 

Изјава о мрежи се објављује у року који не може бити краћи од четири месеца пре 

крајњег датума за подношење захтева за доделу трасe воза. 

б) Додела капацитета инфраструктуре  

Члан 20. 

Капацитет инфраструктуре даје се на коришћење доделом трасе воза. 

Захтев за доделу трасе воза подноси се годину дана, а најкасније 10 месеци, пре 

почетка важења новог реда вожње. 

По истеку рока из става 2. овог члана могу се подносити захтеви за доделу траса воза 

које нису додељене и закључивати уговори о коришћењу железничке 

инфраструктуре. 

Подносилац захтева је дужан да, приликом подношења захтева из ст. 2. и 3. 

овог члана, уплати износ на име трошкова поступка за доделу трасе воза.  

УПРАВЉАЧ Дирекција за железнице утврђује висину трошкова из става 4. овог 

члана И ОБЈАВЉУЈЕ ЈЕ НА СВОМ ВЕБ ПОРТАЛУ.  

Захтев за доделу трасе воза садржи нарочито: 

1) релацију саобраћаја (полазно и одредишно службено место); 

2) време поласка воза из полазног службеног места и време доласка воза у 

одредишно службено место; 

3) превозни пут; 

4) место, врста операција и технолошко време операција (службена места 

заустављања, измена састава, манипулација путника, манипулација робе, промена 

вучног возила и трајање задржавања); 

5) врсту воза; 

6) састав воза; 

7) серију вучног возила. 

Управљач инфраструктуре је дужан да информације добијене од подносиоца 

захтева чува као пословну тајну. 

Додела капацитета инфраструктуре ради обављања послова одржавања те 

инфраструктуре предвиђа се у току процеса планирања капацитета инфраструктуре. 

Члан 21. 

Захтев за доделу трасе воза сматра се понудом за закључење уговора о 

коришћењу железничке инфраструктуре. 



Измењена или допуњена понуда из става 1. овог члана од стране управљача 

инфраструктуре сматра се новом понудом учињеном подносиоцу захтева. 

Понуда из ст. 1. и 2. овог члана сматра се прихваћеном моментом закључења 

уговора о коришћењу железничке инфраструктуре између управљача 

инфраструктуре и подносиоца захтева. 

У случају када је траса воза додељена подносиоцу захтева који није 

железнички превозник или железнички превозник за сопствене потребе, уговор о 

коришћењу железничке инфраструктуре закључују управљач инфраструктуре и 

железнички превозник кога ангажује тај подносилац захтева. 

Приговор против акта о одбијању понуде подноси се Дирекцији за железнице 

у року од три дана уз плаћање таксе у висини административне таксе која се 

наплаћује за жалбу органу. 

Дирекција за железнице је дужна да о приговору одлучи у року од 10 радних 

дана. 

У погледу дејства и раскида уговора, накнаде штете и других питања сходно 

се примењују одредбе закона којим се уређују облигациони односи. 

ПOДНOСИЛAЦ ЗAХТEВA ЗA ДOДEЛУ ТРAСE ВOЗA МОЖЕ ПОДНЕТИ 

ПРИГOВOР ДИРEКЦИJИ ЗA ЖEЛEЗНИЦE НA OДЛУКУ УПРAВЉAЧA 

ИНФРAСТРУКТУРE КOJOМ СE OДБИJA ЊEГOВ ЗAХТEВ ЗA ДOДEЛУ ТРAСE 

ИЛИ ПРOТИВ УТВРЂEНИХ УСЛOВA ПOНУДE КAПAЦИТEТA 

ИНФРAСТРУКТУРE, КАО И  УКОЛИКО НИЈЕ ЗАДОВОЉАН ПOСТУПКOМ 

ДOДEЛE ТРAСA ВOЗA И ЊEГOВИМ ИСХOДOМ, УЗ ПЛAЋAЊE ТAКСE У 

ВИСИНИ AДМИНИСТРAТИВНE ТAКСE КOJA СE НAПЛAЋУJE ЗA ЖAЛБУ 

OРГAНУ. 

Члан 24. 

Током процеса планирања реда вожње из члана 23. овог закона, када наиђе на 

сукобљавање различитих захтева, управљач инфраструктуре настоји да, путем 

координације захтева, обезбеди најбољу могућу усклађеност свих захтева. 

Када се појави ситуација која захтева координацију, управљач инфраструктуре има 

право да предложи капацитет инфраструктуре који се разликује од оног који се 

тражи у захтеву за доделу трасе воза. 

Управљач инфраструктуре настоји да, кроз координацију са подносиоцима захтева, 

постигне решење свих спорова. 

Принципи којим се руководе у процесу координације дефинишу се у Изјави о 

мрежи.  

У случају спорова који се односе на доделу капацитета инфраструктуре обезбеђује 

се систем решавања спорова како би се такви спорови решили благовремено. НЕ 

ДОВОДЕЋИ У ПИТАЊЕ ЕВЕНТУАЛНЕ ПОСТУПКЕ ПО ПРИГОВОРУ У 

СМИСЛУ ЧЛАНА 93. ОВОГ ЗАКОНА, У СЛУЧАЈУ СПОРОВА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ 

НА ДОДЕЛУ КАПАЦИТЕТА ИНФРАСТРУКТУРЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ СЕ СИСТЕМ 

РЕШАВАЊА СПОРОВА КАКО БИ СЕ ТАКВИ СПОРОВИ РЕШИЛИ 

БЛАГОВРЕМЕНО. ОВАЈ СИСТЕМ РЕШАВАЊА СПОРОВА МОРА БИТИ 

НАВЕДЕН У ИЗЈАВИ О МРЕЖИ. Ако се овај систем примени, одлука се мора 

донети у року од 10 радних дана без обзира на поступке по приговорима. 

 



Члан 29.  

Корисник трасе воза плаћа управљачу инфраструктуре:  

1) накнаду зa Минимални пакет услуга, које обухватају:  

(1) управљање захтевима ОБРАДУ ЗАХТЕВА за капацитетом 

инфраструктуре, 

(2) право да се користи додељени капацитет инфраструктуре, 

(3) коришћење пруга, скретница и чворова, 

(4) управљање кретањем возова РЕГУЛИСАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

САОБРАЋАЈЕМ ВОЗОВА, укључујући сигнализацију, прописе, 

систем за оперативно праћење и комуникацију и пружање 

информација о кретању воза, 

(5) обезбеђивање свих других информација неопходних за управљање 

саобраћајем за који је капацитет инфраструктуре додељен; 

2) накнаду зa приступ пругом до службених објеката, односно сервисних 

постројења, а што обухвата приступ: 

(1) објектима за снабдевање горивом, 

(2) путничким станицама, станичним зградама и другим објектима, 

(3) теретним терминалима, 

(4) ранжирним станицама, 

(5) објектима за формирање возова, 

(6) колосецима за гарирање, 

(7) осталим техничким објектима за одржавање; 

3) накнаду зa коришћење службених објеката, односно сервисних 

постројења, а што обухвата: 

(1) коришћење опреме за снабдевање електричном енергијом за вучу, 

(2) коришћење постројења за снабдевање горивом, 

(3) коришћење путничких станица, станичних зграда и других 

објеката, 

(4) коришћење теретних терминала, 

(5) коришћење ранжирних станица, 

(6) коришћење постројења за формирање возова, 

(7) коришћење колосечних група за гарирање, 

(8) одржавање и других техничких постројења. 

Поред накнада из става 1. овог члана управљач инфраструктуре и корисник трасе 

воза могу посебно уговорити пружање и цене додатних и пратећих услуга, и то: 

1) додатне услуге:  

(1) снабдевање струјом за вучу, 

(2) предгревање путничких возова, 



(3) снабдевање горивом, маневрисање и све друге услуге које се пружају 

у горе поменутим објектима и постројењима, 

(4) прилагођене услуге за: 

- контролу транспорта опасних терета, 

- помоћ у саобраћању возова са нарочитим пошиљкама; 

2) пратеће услуге: 

(1) приступ телекомуникационој мрежи, 

(2) пружање додатних информација, 

(3) технички преглед возних средстава. 

О накнадама и услугама из става 1. тачка 3) и става 2. овог члана, а које не омогућава 

управљач инфраструктуре, исти обезбеђује у Изјави о мрежи информације о 

даваоцима накнада и услуга. 

Коришћење службених објеката, односно сервисних постројења којима не управља 

управљач инфраструктуре, као и допунске и пратеће услуге, које не обезбеђује 

управљач инфраструктуре, предмет су посебног уговора између корисника трасе 

воза и корисника тих службених објеката или сервисних постројења, односно 

даваоца допунских и пратећих услуга. 

Накнаде за минимални пакет услуга и приступ пругом службеним објектима, 

односно сервисним постројењима засноване су на трошковима који директно настају 

као резултат одвијања железничког саобраћаја. 

Цене услуга из става 2. овог члана, висина накнада из става 5. овог члана, као и цене 

услуга из члана 35. овог закона, могу се изменити у зависности од услова на 

тржишту железничких услуга, узимајући у обзир укупне трошкове као горњу 

границу на којој накнаде и цене услуга могу бити засноване, у ком случају то мора 

бити објављено најмање три месеца унапред. 

Цене услуга из става 2. овог члана и члана 35. овог закона утврђују се у складу са 

Методологијом. 

Када услуге из става 2. овог члана, пружа само један пружалац услуга, цене које се 

наплаћују за те услуге зависе од трошкова пружања таквих услуга, израчунато на 

основу реалног нивоа коришћења. 

5. Изградња и реконструкција железничке инфраструктуре  

Члан 45. 

Изградња железничке инфраструктуре врши се у складу са законом којим се 

уређује планирање и изградња објеката. 

Под изградњом железничке инфраструктуре, у смислу овог закона, сматра се 

изградња нове железничке пруге на новој траси, изградња телекомуникационих, 

сигнално-сигурносних, електро-енергетских, електровучних и других постројења и 

уређаја, зграда и објеката на новој и постојећим пругама, као и доградња других 

колосека на постојећим пругама. 

 

Члан 49. 

На месту укрштања пута и улица са пружним и станичним колосецима, 

железничком инфраструктуром и железничким саобраћајем управља управљач 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ инфраструктуре, а путном уличном и пешачком инфраструктуром и 

саобраћајем управља управљач путне инфраструктуре, тако што је сваки управљач 



дужан да створи услове за безбедан прелазак места укрштања на инфраструктури 

којом управља.  

У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА 

ИЗМЕНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА УПРАВЉА УПРАВЉАЧ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ, А ИЗМЕНOM ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА УПРАВЉА 

УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

Укрштање железничке инфраструктуре са јавним путевима ван простора за 

који су донети урбанистички планови у начелу изводи се њиховим свођењем на 

најнеопходнији број, усмеравањем два или више јавних путева на заједничко место 

укрштања. 

Управљач инфраструктуре може имати посебан организациони део у чијој 

надлежности је обезбеђивање саобраћаја на местима укрштања путева, улица и 

пешачких стаза са железничким колосецима у нивоу у сарадњи са управљачима 

путне инфраструктуре, односно јединицом локалне самоуправе.  

Размак између два укрштања железничке инфраструктуре и јавног пута не 

може да буде мањи од 2.000 m, ОСИМ У ИЗУЗЕТНИМ СЛУЧАЈЕВИМА КОЈЕ 

ПРОПИСУЈЕ МИНИСТАР.  

Укрштање железничке инфраструктуре са некатегорисаним путевима изводи 

се усмеравањем тих путева на најближи јавни пут који се укршта са односном 

железничком инфраструктуром. Ако то није могуће треба међусобно повезати 

некатегорисане путеве и извести њихово укрштање са железничком 

инфраструктуром на заједничком месту. 

Управљач инфраструктуре одређује место укрштања из става 5. овог члана у 

складу са условима за уређење простора и условима за безбедност саобраћаја, у 

споразуму са управљачем некатегорисаних путева. 

 

                                                ЧЛАН 49А. 

 АКО ДО УКРШТАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТА 

ДОЂЕ ПО ЗАХТЕВУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 

ИЛИ ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКА, ТРОШКОВЕ 

ИЗГРАДЊЕ НАДВОЖЊАКА, ПОДВОЖЊАКА, ОДНОСНО ПУТНОГ ПРЕЛАЗА, 

ТРОШКОВЕ ПОСТАВЉАЊА УРЕЂАЈА И НАПРАВА И ДРУГЕ ТРОШКОВЕ 

ОСИГУРАЊА БЕЗБЕДНОГ И НЕСМЕТАНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТНОМ 

ПРЕЛАЗУ, СНОСИ УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ОДНОСНО 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА. 

 

 

ЧЛАН 49Б. 

МИНИСТАРСТВО НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА, НА 

ЗАХТЕВ УПРАВЉАЧА ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ УЗ ПРЕТХОДНО 

ПРИБАВЉЕНУ САГЛАСНОСТ УПРАВЉАЧА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ, ДОНОСИ АКТ КОЈИМ СЕ ОТВАРАЈУ НОВИ, УКИДАЈУ 

ИЛИ РЕКОНСТРУИШУ ПОСТОЈЕЋИ ПУТНИ ПРЕЛАЗИ. 



УКОЛИКО ЈЕ РАЗМАК ИЗМЕЂУ ДВА УКРШТАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПУТА МАЊИ ОД 2000 M, ПОСТУПАК УКИДАЊА 

ПУТНОГ ПРЕЛАЗА СПРОВОДИ СЕ У СКРАЋЕНОМ ПОСТУПКУ. 

 

ЧЛАН 49В. 

АКО СЕ ПУТНИ ПРЕЛАЗ ЗАМЕЊУЈЕ НАДВОЖЊАКОМ, ОДНОСНО 

ПОДВОЖЊАКОМ ИЛИ СЕ УКИДА ЗБОГ УСМЕРАВАЊА ПУТА, ТРОШКОВЕ 

ИЗМЕНА ИЗВРШЕНИХ ЗБОГ ТОГА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ ИНФРАСТРУКТУРИ И 

ПУТУ, АКО СЕ ДРУГАЧИЈЕ НЕ СПОРАЗУМЕЈУ, СНОСЕ: 

1) УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - АКО ЈЕ ТА ПРОМЕНА 

УСЛОВЉЕНА ПРЕТЕЖНО ПОТРЕБАМА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА; 

2) УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ - АКО ЈЕ ТА ПРОМЕНА 

УСЛОВЉЕНА ПРЕТЕЖНО ПОТРЕБАМА ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА, А НА 

ПУТУ КОЈИ КОРИСТИ ПРЕТЕЖНО ОДРЕЂЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ, ДРУГО ПРАВНО 

ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК ТРОШКОВЕ ИЗМЕНА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ 

ИНФРАСТРУКТУРИ И ПУТУ СНОСИ У ЦЕЛОСТИ ТО ПРЕДУЗЕЋЕ, ДРУГО 

ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК. 

У СЛУЧАЈУ СВИХ ДРУГИХ ПРОМЕНА У ВЕЗИ СА УКРШТАЊЕМ, 

УКЉУЧУЈУЋИ ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПОБОЉШАЊЕ СИГУРНОСНИХ И 

ДРУГИХ УРЕЂАЈА, ТРОШКОВЕ ИЗМЕНА НА ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ 

ИНФРАСТРУКТУРИ И ПУТУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 1) И 2) ОВОГ ЧЛАНА СНОСЕ 

ЗАЈЕДНИЧКИ УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ,  УПРАВЉАЧ 

ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРЕДУЗЕЋЕ, ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ 

ПРЕДУЗЕТНИК СРАЗМЕРНО ПОТРЕБАМА ЖЕЛЕЗНИЧКОГ И ДРУМСКОГ 

САОБРАЋАЈА КОЈЕ СУ УСЛОВИЛЕ ТЕ ПРОМЕНЕ, АКО СЕ ДРУГАЧИЈЕ НА 

СПОРАЗУМЕЈУ. 

 

ЧЛАН 49Г. 
АКО ИЗГРАДЊОМ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДОЂЕ ДО ЊЕНОГ УКРШТАЊА 

СА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У НИВОУ, УПРАВЉАЧ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ ЈЕ ДУЖАН ДА ИЗГРАДИ ПУТ У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА. 

 АКО ИЗГРАДЊОМ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДОЂЕ ДО ЊЕНОГ 

УКРШТАЊА СА ПУТНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ У НИВОУ, ТРОШКОВЕ 

ИЗГРАДЊЕ ДЕЛА ПУТА У ЗОНИ ПУТНОГ ПРЕЛАЗА СНОСИ УПРАВЉАЧ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

 

Члан 50.  

Реконструкцијом железничке инфраструктуре, у смислу овог закона, сматрају 

се и радови који могу бити од утицаја на стабилност железничке пруге (санација), 

објеката на железничкој прузи и возила, извођење радова на изграђеном објекту који 

одступају од услова под којима је одобрена изградња и промена основне 

карактеристике трасе при мењању положаја трасе железничке пруге у појасу њеног 

основног правца, као и побољшавање параметара елемената железничке 

инфрaструктуре. 

Реконструкција железничке инфраструктуре врши се на основу одобрења за 

реконструкцију које издаје Министарство НАДЛЕЖНО ЗА ПОСЛОВЕ 

ГРАЂЕВИНАРСТВА. 



            МИНИСТАР НАДЛЕЖАН ЗА ПОСЛОВЕ ГРАЂЕВИНАРСТВА БЛИЖЕ 

УРЕЂУЈЕ САДРЖИНУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРОЦЕДУРУ 

ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОДОБРЕЊА ЗА ЊЕНУ УПОТРЕБУ. 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ВРШИ СЕ У 

СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ, ТЕХНИЧКИМ ПРОПИСИМА И СТАНДАРДИМА. 

 

 

Члан 51. 

 Реконструкција железничке инфраструктуре врши се у складу са:   

1) законом, правилима и техничким нормативима; 

2) материјалом и резервним деловима који су снабдевени документима 

којима се потврђује усаглашеност производа са прописаним техничким захтевима 

издатим од стране овлашћених предузећа и других правних лица. 

Концесијом се стиче право на градњу нове железничке инфраструктуре. 

Право на доделу концесије има свако домаће или страно правно лице у складу са 

законом, којим се уређује питање концесије. 

 

 

ЧЛАН 52А 

УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УПРАВЉАЧ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ ДУЖНИ СУ ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОР КОЈИМ БЛИЖЕ 

УРЕЂУЈУ МЕЂУСОБНЕ ОДНОСЕ У ПОГЛЕДУ ПУТНИХ ПРЕЛАЗА И У ТИМ 

ОКВИРИМА УТВРЂУЈУ: ВРСТУ И ОБИМ РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ 

КОЛОВОЗА И ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА ТИХ РАДОВА, ВИСИНУ ТРОШКОВА ЗА 

ОСИГУРАЊЕ БЕЗБЕДНОГ И НЕСМЕТАНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТНОМ 

ПРЕЛАЗУ, НАЧИН ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА И РЕГУЛИШУ ДРУГА ПИТАЊА ИЗ 

ТИХ ОДНОСА. 

УГОВОР ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОРА БИТИ ПОТПИСАН НАЈКАСНИЈЕ 

ДО 15. ФЕБРУАРА ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ. 

УГОВОР ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ, УЗ ОБАВЕЗУ УПРАВЉАЧА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ДА О 

ПРОМЕНИ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА ГОДИШЊЕ ОБАВЕШТАВА УПРАВЉАЧА 

ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ . 

 

 

Члан 53.  

Одржавање железничке инфраструктуре обухвата редовно одржавање и 

обнову ТЕКУЋЕ (РЕДОВНО) ОДРЖАВАЊЕ И ВАНРЕДНО ОДРЖАВАЊЕ 

(САНАЦИЈУ И АДАПТАЦИЈУ).  



Члан 55. 

Радови на обнови САНАЦИЈИ И  АДАПТАЦИЈИ се изводе ради главне 

оправке постојеће грађевинске и електротехничке инфраструктуре са циљем 

поновног постизања пројектованих параметара.  

           Министар ближе уређује садржину техничке документације, врсту радова, 

техничке услове и начин извођења радова на обнови железничке инфраструктуре. 

ЧЛАН  55А 

УПРАВЉАЧ, КАО И ПРИВРЕДНИ СУБЈЕКТИ КОЈИ ОБАВЉАЈУ ДЕЛАТНОСТ 

ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА ДУЖНИ СУ ДА НА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ СПРОВЕДУ 

ПРОПИСАНЕ МЕРЕ ЗА БЕДБЕДАН САОБРАЋАЈ И ДА ПУТНЕ ПРЕЛАЗЕ 

ОДРЖАВАЈУ У СТАЊУ КОЈИМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ БЕЗБЕДНО ОДВИЈАЊЕ 

САОБРАЋАЈА. 

ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА ПУТНОГ ПРЕЛАЗА И ТРОШКОВЕ ОСИГУРАЊА 

БЕЗБЕДНОГ И НЕСМЕТАНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ СНОСЕ: 

1) ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА КОЛОСЕКА И ОСТАЛИХ ДЕЛОВА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ НА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ, СИГНАЛНИХ УРЕЂАЈА И 

ЗНАКОВА КОЈИ УПОЗОРАВАЈУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ РАДНИКЕ У ВОЗУ НА ПУТНИ 

ПРЕЛАЗ, ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ТЕЛЕФОНСКИХ ВЕЗА СА ПУТНИМ ПРЕЛАЗИМА – 

УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; 

2) ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА КОЛОВОЗА НА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ И 

САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА НА ПУТЕВИМА КОЈИ УПОЗОРАВАЈУ УЧЕСНИКЕ 

У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НА ПУТНИ ПРЕЛАЗ - УПРАВЉАЧ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ; 

3) ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА УРЕЂАЈА ЗА ДАВАЊЕ ЗНАКОВА КОЈИМА СЕ 

УЧЕСНИЦИМА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ НАЈАВЉУЈЕ ПРИБЛИЖАВАЊЕ 

ВОЗА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ И УРЕЂАЈА ЗА ЗАТВАРАЊЕ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ, ТРОШКОВЕ РУКОВАЊА УРЕЂАЈИМА ЗА ЗАТВАРАЊЕ 

САОБРАЋАЈА НА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ И ДРУГЕ НЕПОСРЕДНЕ ТРОШКОВЕ ЗА 

ОСИГУРАЊЕ БЕЗБЕДНОГ И НЕСМЕТАНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТНОМ 

ПРЕЛАЗУ СНОСЕ ЗАЈЕДНО, НА РАВНЕ ДЕЛОВЕ УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

УПРАВЉАЧ ИНФРАСТРУКТУРЕ СНОСИ У ЦЕЛИНИ ТРОШКОВЕ ЗА 

УПРАВЉАЊЕ УРЕЂАЈИМА НА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ, У СТАНИЧНОМ 

ПОДРУЧЈУ, ОДНОСНО ОД УЛАЗНОГ СИГНАЛА СА ЈЕДНЕ СТРАНЕ ДО 

УЛАЗНОГ СИГНАЛА СА ДРУГЕ СТРАНЕ СЛУЖБЕНОГ МЕСТА. 

АКО НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТ КОРИСТИ ПРЕТЕЖНО ОДРЕЂЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ, 

ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК, ТРОШКОВЕ ОДРЖАВАЊА 

КОЛОВОЗА И ОСИГУРАЊА БЕЗБЕДНОГ И НЕСМЕТАНОГ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ ИЗ СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА СНОСИ У 

ЦЕЛИНИ ТО ПРЕДУЗЕЋЕ, ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИК. 

КОД КАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА УПРАВЉАЧ  ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  ПОСТУПАЈУ У 

СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА СТАВА 1. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА. 

 

ЧЛАН 55Б. 

О ОДРЖАВАЊУ ДЕЛА ПУТНОГ ПРЕЛАЗА, КАО И О ОСИГУРАЊУ БЕЗБЕДНОГ 

И НЕСМЕТАНОГ САОБРАЋАЈА НА ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ, СТАРА СЕ 

УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ С ТИМ ДА СЕ КОЛОВОЗ НА 



ПУТНОМ ПРЕЛАЗУ МОРА ОДРЖАВАТИ ТАКО ДА СЕ ПРЕКО ЊЕГА МОЖЕ 

ВРШИТИ БЕЗБЕДАН И НЕСМЕТАН ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ. 

ОСТАЛЕ ДЕЛОВЕ ПУТА СА ОБЕ СТРАНЕ ПУТНОГ ПРАВЦА ОДРЖАВА 

УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ  НА НАЧИН КОЈИ ОМОГУЋАВА 

БЕЗБЕДАН И НЕСМЕТАН ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ. 

 

ЧЛАН 55В 

 

АКО ЖЕЛЕЗНИЧКУ ИНФРАСТРУКТУРУ ТРЕБА САНИРАТИ ИЛИ 

АДАПТИРАТИ ЗБОГ ИЗГРАДЊЕ ДРУГОГ ОБЈЕКТА (ЈАВНИ ПУТ, РУДНИК, 

КАМЕНОЛОМ, АКУМУЛАЦИОНО ЈЕЗЕРО, АЕРОДРОМ И СЛ.), ДЕО 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КОЈИ СЕ САНИРА ИЛИ АДАПТИРА МОРА 

БИТИ ИЗГРАЂЕН СА ЕЛЕМЕНТИМА КОЈИ ОДГОВАРАЈУ КАТЕГОРИЈИ ТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕЗ ОБЗИРА НА СТВАРНО СТАЊЕ У 

КОМЕ СЕ НАЛАЗИЛА У МОМЕНТУ САНАЦИЈЕ ИЛИ АДАПТАЦИЈЕ. 

ТРОШКОВЕ САНИРАЊА ИЛИ АДАПТИРАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА СНОСИ ИНВЕСТИТОР 

ОБЈЕКТА ЗБОГ ЧИЈЕ ИЗГРАДЊЕ СЕ ВРШИ САНИРАЊЕ ИЛИ АДАПТИРАЊЕ 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, АКО СЕ ДРУГАЧИЈЕ НЕ СПОРАЗУМЕЈУ 

ИНВЕСТИТОР И УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

 

 

Члан 56. 

Одржавање заједничких стубова и заједничких конструкција на мосту 

изграђеном за железничку инфраструктуру и јавни пут врши управљач 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ инфраструктуре у складу са саобраћајно-техничким ПРОПИСИМА 

нормативима и стандардима. О КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ ПУТА СТАРА СЕ 

УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, ДОК СЕ О КОЛОСЕКУ БРИНЕ 

УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ.  

Трошкове одржавања заједничких стубова и конструкције на мосту из става 1. 

овог члана, сносе у једнаким износима управљач ЖЕЛЕЗНИЧКЕ инфраструктуре и 

управљач путева УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

О одржавању дела путног прелаза из члана 4. став 2. овог закона, као и о 

осигурању безбедног и несметаног саобраћаја на путном прелазу, у складу са чланом 

49. став 1. овог закона стара се управљач ЖЕЛЕЗНИЧКЕ инфраструктуре с тим да се 

коловоз на путном прелазу мора одржавати тако да се преко њега може вршити 

безбедан и несметан друмски саобраћај. 

УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УПРАВЉАЧ ПУТНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ  ДУЖНИ СУ ДА ЗАКЉУЧЕ УГОВОР КОЈИМ ЋЕ 

ПРЕЦИЗНО БИТИ ДЕФИНИСАНА МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ О 

ОДРЖАВАЊУ: 

 А) ЗАЈЕДНИЧКИХ СТУБОВА, ЗАЈЕДНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА И 

ОДРЖАВАЊА И РУКОВАЊА УРЕЂАЈИМА ЗА УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ, 

СНОСЕ У ЈЕДНАКИМ ИЗНОСИМА УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ И УПРАВЉАЧ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ; 



Б) КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА НА МОСТУ КАО И РАСТОЈАЊА 

ИЗМЕЂУ ГЛАВНЕ ШИНЕ И КОНСТРУКЦИЈЕ КОЛОВОЗА, СНОСИ УПРАВЉАЧ 

ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ НОВИХ УГОВОРА ЈЕ 31. ЈАНУАР КАЛЕНДАРСКЕ 

ГОДИНЕ. 

УГОВОР ИЗ СТАВА 4. ОВОГ ЧЛАНА ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ НА НЕОДРЕЂЕНО 

ВРЕМЕ, УЗ ОБАВЕЗУ УПРАВЉАЧА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ ДА О 

ПРОМЕНИ ТЕХНИЧКИХ ПОДАТАКА ГОДИШЊЕ ОБАВЕСТИ УПРАВЉАЧА 

ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ. 

Остале делове пута са обе стране путног правца на путном прелазу одржава 

управљач путева ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ, на начин који омогућава безбедан и 

несметан железнички саобраћај.                                                                                                                                                                                                        

7. Заштита железничке инфраструктуре 

Члан 58. 

У инфраструктурном појасу, осим у зони пружног појаса, изузетно се могу 

градити објекти који нису у функцији железничког саобраћаја, а на основу издате 

сагласности управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења, и уколико је 

изградња тих објеката предвиђена урбанистичким планом локалне самоуправе која 

прописује њихову заштиту и о свом трошку спроводи прописане мере заштите тих 

објеката. 

У инфраструктурном појасу могу се постављати каблови, електрични водови ниског 

напона за осветљавање, телеграфске и телефонске ваздушне линије и водови, 

трамвајски и тролејбуски контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и 

други водови и слични објекти и постројења на основу издате сагласности 

управљача инфраструктуре, која се издаје у форми решења. 

УПРАВЉАЧ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР О 

ПРАВУ СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА НА НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, A ВИСИНУ 

НАКНАДЕ УТВРЂУЈЕ ПОСЕБНИМ АКТОМ. 

УГОВОР О СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ИЗМЕЂУ УПРАВЉАЧА 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УПРАВЉАЧА КОМУНАЛНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, 

АДАПТАЦИЈЕ И САНАЦИЈЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ (ВОДОВОД, 

КАНАЛИЗАЦИЈА И ДР.).  

УГОВОР О СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА ЗАКЉУЧУЈЕ СЕ ИЗМЕЂУ УПРАВЉАЧА 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УПРАВЉАЧА ИНДУСТРИЈСКЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ И ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА У СЛУЧАЈЕВИМА ИЗГРАДЊЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ И 

ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА. 

У железничком подручју у зони грађевинских објеката као што су железнички 

мостови, вијадукти и тунели на удаљености не мањој од 8 m од спољне ивице носача 

моста, спољне ивице портала тунела могу се изузетно градити и објекти који нису у 

функцији железничког саобраћаја, а испод доње ивице грађевинске конструкције 

моста и вијадукта могућа је изградња објеката не ближе од 3 m, МЕРЕНО ОД 

ИВИЦЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, а на основу сагласности управљача инфраструктуре, која 

се издаје у форми решења. 

У заштитном пружном појасу, на удаљености 50 m од осе крајњег колосека, или 

другој удаљености у складу са посебним прописом, не могу се градити објекти као 



што су рудници, каменоломи у којима се користе експлозивна средства, индустрија 

хемијских и експлозивних производа, постројења и други слични објекти. 

Против решења о одбијању захтева за издавање сагласности из ст. 1. и 3. овог члана 

инвеститор објекта може да поднесе жалбу Министарству.  

Министар прописује начин за прибављање сагласности управљача 

инфраструктуре, садржину техничке документације и активности које инвеститор 

комуналне инфраструктуре (водовод, канализација, гасовод, каблови и сл.) треба да 

изврши током прибављања сагласности управљача инфраструктуре, изградње и 

експлоатације кроз пружни појас. 

 

9. МЕТРО, ЖИЧАРА И ТУРИСТИЧКО-МУЗЕЈСКА 

ЖЕЛЕЗНИЦА 

Градска железница, туристичко-музејска железница, метро и 

жичара 

Члан 63.  

МЕТРО, УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ, 

КАО И УСЛОВИ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕВОЗА МЕТРООМ, УРЕЂУЈУ СЕ 

ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ. 

Жичара, услови за изградњу, реконструкцију и одржавање, као и услови за 

организовање превоза на жичарама, уређује се посебним законом. 

Министар уређује градску железницу, туристичко-музејску железницу и 

метро, услове за изградњу, реконструкцију и одржавање, као и услове за 

организовање превоза на овим вођеним системима. 

МИНИСТАР УРЕЂУЈЕ УСЛОВЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И 

ОДРЖАВАЊЕ ТУРИСТИЧКО-МУЗЕЈСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ, КАО И УСЛОВЕ 

ОРГАНИЗОВАЊА И РЕГУЛИСАЊА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА НА ТОЈ ЖЕЛЕЗНИЦИ.  

 

10. Индустријска железница и индустријски колосек 

Члан 64. 

Одредбе овог закона којима се уређује изградња, реконструкција, одржавање 

и заштита железничке инфраструктуре сходно се примењују и на индустријску 

железницу. 

Индустријска железница може бити прикључена на железничку 

инфраструктуру управљача инфраструктуре. 

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник може имати 

индустријски колосек прикључен на железничку инфраструктуру управљача 

инфраструктуре, као и индустријске колосеке, постројења, уређаје и објекте на тим 

колосецима, железничка возна средства и друга средства изграђена по посебним 

техничким нормативима и стандардима. 

Прикључење индустријских железница из става 2. овог члана и индустријских 

колосека из става 3. овог члана И ОДРЖАВАЊА ОДВОЈНИХ СКРЕТНИЦА уређују 

уговором управљач инфраструктуре и привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник чија је индустријска железница, односно индустријски колосек 

прикључен. 



ОДРЖАВАЊЕ ОДВОЈНИХ СКРЕТНИЦА ВРШИ УПРАВЉАЧ, А ТРОШКОВЕ 

ОДРЖАВАЊА СНОСИ ВЛАСНИК ИНДУСТРИЈСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ ОДНОСНО 

ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА.  

УПРАВЉАЧ СВОЈИМ АКТОМ УТВРЂУЈЕ ВИСИНУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 

ОДРЖАВАЊЕ ОДВОЈНИХ СКРЕТНИЦА. 

КОД ИЗГРАДЊЕ НОВОГ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И ДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ 

ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА, ВЛАСНИК ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА И 

УПРАВЉАЧ УГОВОРОМ О КОНСТИТУИСАЊУ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ 

ПРОЛАЗА ДЕФИНИШУ УСЛОВЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА. 

Привредно друштво, друго правно лице или предузетник, власник, односно 

ималац индустријског колосека, дужан је да донесе акт о условима за одржавање и 

заштиту индустријског колосека, железничких возних средстава и других средстава 

изграђених по посебним техничким нормативима и стандардима и за организовање и 

регулисање железничког саобраћаја на индустријском колосеку, по претходно 

прибављеној сагласности Дирекције за железнице. 

Железнички превозник, привредно друштво, друго правно лице или 

предузетник, власник, односно ималац индустријске железнице мора да има 

сертификат о безбедности за управљање индустријском железницом, који се издаје у 

складу са прописима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају. 

Железнички превозник, друго правно лице или предузетник које обавља 

превоз искључиво на индустријској железници дужан је да донесе акт о условима и 

начину обављања тог превоза, по претходно прибављеној сагласности Дирекције за 

железнице. 

Дирекција за железнице прописује садржину акта из ст. 8. и 10. овог члана. 

 

11. КОНЦЕСИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО 

                           ЧЛАН 64А. 

КОНЦЕСИЈА И ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО МОГУ СЕ ДАВАТИ ЗА 

ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ, У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ 

ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО И КОНЦЕСИЈА. 

 

2. Лиценца за превоз  

Члан 66. 

      Лиценца за превоз издаје се ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ, ДРУГОМ 

ПРАВНОМ ЛИЦУ ИЛИ ПРЕДУЗЕТНИКУ КОЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАН ЗА 

ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА, КАО И ПРЕВОЗА ЗА 

СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, основаном у Републици Србији који пружи доказе о 

испуњавању услова који се односе на добар углед, финансијску способност, стручност 

и покриће за грађанску одговорност, у складу са овим законом. 

Услов који се односи на добар углед испуњен је ако: 

1) подносилац захтева за издавање лиценце за превоз или лица овлашћена за 

управљање нису били правоснажно осуђени за тешка кривична дела, кривична дела 

против привреде и привредне преступе; 



2) подносилац захтева за издавање лиценце за превоз или лица овлашћена 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) над подносиоцем захтева за издавање лиценце за превоз није покренут 

поступак стечаја или ликвидације. 

Услов који се односи на финансијску способност испуњен је ако је подносилац 

захтева финансијски способан да испуњава своје постојеће и потенцијалне обавезе, 

које су реално процењене, за период од 12 месеци. 

Услов који се односи на стручност испуњен је ако подносилац захтева има управу 

која поседује знање или искуство неопходно да на безбедан и поуздан начин обавља 

оперативну контролу и надзор над обављањем делатности које су наведене у 

лиценци. 

Услов који се односи на покриће за грађанску одговорност испуњен је ако је 

подносилац захтева адекватно осигуран или је на други начин, у складу са важећим 

законским прописима и потврђеним међународним уговорима, обезбедио покриће 

својих обавеза у случају удеса, посебно када се ради о путницима, пртљагу, роби, 

поштанским пошиљкама или трећим лицима. 

Начин доказивања испуњености услова за издавање лиценце за превоз ближе уређује 

Дирекција за железнице. 

Лиценцу за превоз издаје Дирекција за железнице, у форми решења. 

Члан 70. 

Железнички превозник, односно железнички превозник за сопствене потребе, 

коме је суспендована или одузета лиценца за превоз, не могу обављати превоз 

путника и робе у железничком саобраћају, ОСИМ У СЛУЧАЈУ ПРЕДВИЂЕНОМ 

СТАВОМ 4. ЧЛАНА 68. 

Члан 80. 

Приликом одвијања комбинованог транспорта, Товарне јединице или друмска 

возила натоварени на железничка возна средства, КОЈА могу прекорачити димензије 

одређене правилима железничког транспорта. ПРЕКОРАЧУЈУ ПРОПИСАНЕ 

ДИМЕНЗИЈЕ МОГУ СЕ ПРЕВОЗИТИ ПОД УСЛОВИМА КОЈЕ УТВРЂУЈЕ 

УПРАВЉАЧ.  

Члан 81. 

Да би се комбиновани транспорт одвијао потребно је да товарне јединице, друмскa 

возила и железничка возна средства која учествују у комбинованом транспорту 

испуњавају техничке и технолошке услове и стандарде прописане за ту врсту 

транспорта. 

Товарне јединице  и друмска возила која КОЈЕ се транспортују на 

железничким возним средствима морају бити на одређени начин означена. 

Железничка возна средства која транспортују товарне јединице или друмска 

возила морају бити специјализована за комбиновани транспорт и на посебан начин 

означена. 



Железничка инфраструктура на којој се одвија комбиновани транспорт мора 

испуњавати посебне техничко-технолошке услове и на одређени начин бити 

означена.  

Министар прописује начин означавања и ближе услове које морају да испуне 

товарне јединице, друмскa возила, железничка возна средства и железничка 

инфраструктура у обављању комбинованог транспорта.  

Члан 86. 

Права, обавезе и одговорности железничког превозника и надлежног органа у вези 

са обавезом јавног превоза уређују се уговором о обавези јавног превоза.  

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, обавезе јавног превоза које за циљ имају 

одређивање максималних тарифа за све путнике или за одређене категорије путника 

такође могу бити регулисане општим правилима.  

Надлежни орган пружа железничком превознику надокнаду за обавезу јавног 

превоза у износу нето финансијског резултата, позитивног или негативног, за 

настале трошкове и остварене приходе у складу са тарифним обавезама 

установљеним општим правилима на начин који онемогућује исплату превисоке 

надокнаде за обавезу јавног превоза. Надлежни орган задржава право да обавезе 

јавног превоза за које су одређене максималне тарифе укључи у уговоре о тим 

обавезама. 

Надокнаде за обавезе јавног превоза по закљученим уговорима о обавези јавног 

превоза или са општим правилима, морају се обрачунавати у складу са правилима о 

обрачунавању надокнаде за обавезу јавног превоза, које прописује Влада 

ПОДЗАКОНСКИМ АКТОМ. 

Члан 88. 

Уговор о обавези јавног превоза може се доделити: 

1) на основу одлуке надлежног органа о непосредном додељивању уговора о 

обавези јавног превоза; 

2) на основу јавног конкурса, отвореног за све железничке превознике, уз 

поштовање начела транспарентности и недискриминације, који може, након 

достављања понуда и евентуалног претходног избора, укључивати и преговоре у 

складу са тим начелима, у циљу утврђивања најбољег начина за испуњавање 

специфичних или сложених услова.  

У случају доделе уговора из става 1. тачка 1) овог члана, уговор о обавези јавног 

превоза не може трајати дуже од 10 година, а у случају доделе уговора из става 1. 

тачка 2) овог члана, уговор о обавези јавног превоза не може трајати дуже од 15 

година. 

Изузетно од става 2. овог члана, трајање уговора о обавези јавног превоза, имајући у 

виду услове амортизације средстава, по потреби се може продужити за највише 

половину трајања уговора из става 2. овог члана, ако железнички превозник 

обезбеђује средства која чине значајан део укупних средстава потребних за 

извршење обавезе јавног превоза обухваћених уговором о обавези јавног превоза и 

повезана су првенствено са услугама превоза путника које су обухваћене уговором о 

обавези јавног превоза. 

Ако је то оправдано амортизацијом капитала у вези са изузетним инвестицијама у 

железничку инфраструктуру и возна средства и ако је уговор додељен у 

конкурентском тендерском поступку, уговор о јавном превозу може трајати и дуже.  



Начин доделе уговора о обавези јавног превоза на основу јавног конкурса прописује 

Влада на предлог Дирекције за железнице.  

 

IV. ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  

1. Статус и послови Дирекције за железнице 

Члан 91. 

Дирекција за железнице (у даљем тексту: Дирекција), као посебна организација, 

обавља послове државне управе у области железнице утврђене овим законом, као и 

законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком 

саобраћају.  

Седиште Дирекције је у Београду. 

Дирекција има статус правног лица.  

ДИРEКТOР ДИРEКЦИJE НAJМAЊE ГOДИНУ ДAНA ПO РAЗРEШEЊУ СA 

ДУЖНOСТИ НE СМE БИТИ AНГAЖOВAН  ПO БИЛO КOМ OСНOВУ НA 

СТРУЧНИМ ИЛИ УПРAВЉAЧКИМ ПOСЛOВИМA У ПРEДУЗEЋИМA ИЛИ 

ТEЛИМA КOJA СУ ПРEДМEТ РEГУЛИСAЊA ТРЖИШТA ЖEЛEЗНИЧКИХ 

УСЛУГA. 

 

Члан 92. 

Дирекција обавља послове у области регулисања тржишта железничких услуга, 

послове у области регулисања безбедности и интероперабилности железничког 

саобраћаја. 

Дирекција је надлежна да изда, суспендује и одузме лиценцу за управљање 

железничком инфраструктуром и лиценцу за превоз. 

Поред послова из ст. 1. и 2. овог члана, Дирекција обавља и следеће послове:  

1) доноси подзаконске акте на основу овлашћења из овог закона и закона 

којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају; 

2) учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју 

остварује Министарство, са: 

(1) међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да представља 

Републику Србију, 

(2) Европском железничком агенцијом и органима других држава надлежним за 

безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају и регулисање тржишта 

железничких услуга;  

3) обавља и друге послове утврђене овим законом и законом којим се 

уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају. 

Дирекција на својој интернет страници објављује прописе из области железничког 

саобраћаја, укључујући и услове, поступак и висину такси за издавање лиценци, 

дозвола и сертификата из надлежности Дирекције, појединачне акте које је донела и 

податке за контакт. 

Члан 94. 

Послови Дирекције у области регулисања безбедности и интероперабилности 

железничког саобраћаја су:  

1) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о 

безбедности за управљање железничком инфраструктуром; 



2) издавање, продужење важења, измене и одузимање сертификата о 

безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и 

железнички превозници придржавају услова утврђених у њему; 

3) издавање дозвола за коришћење структурних подсистема, чинилаца 

интероперабилности и других елемената структурних подсистема у складу са законом 

којим се уређује безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају;  

            4) надзор над усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним 

условима у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност у 

железничком саобраћају; 

            5) одобравање пуштања у рад нових и знатно измењених железничких возила 

која још нису обухваћена техничком спецификацијом за интероперабилност, као и 

возила увезених из иностранства;  

6) праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и регулаторног оквира за 

безбедност, као и система националних прописа о безбедности, укључујући и 

доношење подзаконских аката из области безбедности железничког саобраћаја; 

            7) проверава да ли су железничка возила уредно регистрована у Националном 

регистру железничких возила и да ли су подаци садржани у том регистру тачни и 

ажурирани;  

             8) води евиденцију о свим ванредним ситуацијама у железничком саобраћају; 

             9) друге послове утврђене овим законом и законом којим се уређује 

безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају. 

Дирекција припрема ГОДИШЊИ извештај о стању безбедности и 

интероперабилности железничког саобраћаја у претходној години ДОСТАВЉА СЕ 

НА НАЧИН ПРОПИСАН зЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ о БЕЗБЕДНОСТи И 

ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ Уи ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУце.тавља га Влади 

најкасније до краја јуна текуће године. Извештај се објављује на интернет страници 

Дирекције. 

Члан 95. 

Дирекција, по службеној дужности, покреће поступак за утврђивање чињеница и 

примену мера уколико утврди могућност постојања повреде конкуренције на 

тржишту превоза у железничком саобраћају.  

Дирекција може захтевати податке од управљача инфраструктуре, подносиоца 

захтева за доделу трасе воза, као и других лица, неопходне за поступак из става 1. 

овог члана. 

Захтев за давање података нарочито садржи: предмет захтева; рок за поступање по 

захтеву; упозорење на последице ускраћивања давања података, односно давање 

неистинитих података.  

Лица из става 2. овог члана дужна су да поступе по захтеву.  

Уколико Дирекција утврди повреду конкуренције на железничком транспортном 

тржишту у поступку по приговору подносиоца захтева за доделу трасе воза или у 

поступку покренутом по службеној дужности, решењем ће утврдити меру за 

отклањање утврђене повреде у складу са овим законом. 

У поступку по приговору подносиоца захтева за доделу трасе воза на одлуку 

управљача инфраструктуре којом се одбија његов захтев за доделу трасе или против 

утврђених услова понуде капацитета инфраструктуре, Дирекција може решењем 

утврдити да нема основа за измену одлуке управљача инфраструктуре или наложити 

управљачу инфраструктуре да измени своју одлуку у складу са упутствима 

Дирекције. 



АДМИНИСТРАТИВНО ИЗВРШЕЊЕ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА 

СПРОВОДИ ДИРЕКЦИЈА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ КОЈИМ СЕ УРЕЂУЈЕ 

ОПШТИ УПРАВНИ ПОСТУПАК. 

ДИРЕКЦИЈА ЈЕ ОВЛАШЋЕНА ДА ПОДНЕСЕ ЗАХТЕВ ЗА ПОКРЕТАЊЕ 

ПРЕКРШАЈНОГ ПОСТУПКА ЗБОГ НЕПОСТУПАЊА ПО ЗАХТЕВУ ДИРЕКЦИЈЕ 

ИЗ СТАВА 2. И 4. ОВОГ ЧЛАНА И ЗБОГ НЕПОСТУПАЊА У СКЛАДУ СА 

РЕШЕЊЕМ ДИРЕКЦИЈЕ ИЗ СТАВА 5. И 6. ОВОГ ЧЛАНА. 

2.Финансирање Дирекције  

Члан 97. 

Средства за рад Дирекције обезбеђују се из следећих извора: 

3) у буџету Републике Србије;  

4) донација и других извора у складу са законом. 

VI. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 107. 

Новчаном казном од 500.000 до 2.000.000 динара казниће се за прекршај 

привредно друштво или друго правно лице: 

1) ако није рачуноводствено раздвојено од привредних субјеката који 

обављају делатност превоза путника и робе (члан 7. став 5); 

2) ако није независан у процесу одлучивања у складу са чланом 7. став 6. 

овог закона; 

3) ако је члан органа управљања субјекта на тржишту железничких услуга, 

односно члан органа управљања његовог контролног друштва истовремено члан 

органа управљања управљача инфраструктуре у смислу члана 7. став 7. овог закона; 

4) ако је члан органа управљања управљача инфраструктуре или члан 

органа управљања субјекта на тржишту железничких услуга истовремено и члан 

органа управљања њиховог контролног привредног друштва у смислу члана 7. став 

8. овог закона; 

4А) АКО УПРАВЉА ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ, А НЕМА 

СЕРТИФИКАТ О БЕЗБЕДНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ, ИЗДАТ ОД ДИРЕКЦИЈЕ (ЧЛАН 7. СТАВ 10.);  

5) ако чланови органа управљања управљача инфраструктуре, као и виши 

руководећи кадар на пословима доделе капацитета инфраструктуре, утврђивања 

накнада за коришћење капацитета инфраструктуре, израде и објављивања реда 

вожње и израде Изјаве о мрежи након престанка обављања тих послова буду 

именовани за чланове органа управљања привредних друштава која с управљачем 

инфраструктуре чине повезана друштва супротно члану 7. став 9. овог закона; 

6) ако не обезбеди одржавање и заштиту железничке инфраструктуре, 

коришћење објеката железничке инфраструктуре и других средстава рада за 

железнички саобраћај, као и организовање и регулисање железничког саобраћаја на 

начин утврђен у члану 14. став 1. овог закона; 

7) ако обустави јавни превоз на нерентабилној релацији без сагласности 

Владе (члан 15. став 1); 



8) ако не објави у дневним листовима или у другим средствима јавног 

информисања или не достави одлуку о обустављању превоза у року из члана 15. став 

3. овог закона; 

9) ако се железнички саобраћај одвија супротно прописима којима се 

уређује безбедност железничког саобраћаја (члан 16. став 2); 

10) ако користи железничку инфраструктуру без закљученог уговора о 

коришћењу железничке инфраструктуре (члан 17. став 1. тачка 3); 

11) ако не закључи уговор о коришћењу железничке инфраструктуре у року 

из члана 17. став 3. овог закона; 

12) ако не врши измене и допуне Изјаве о мрежи у складу са чланом 18. став 

4. овог закона; 

13) ако објави Изјаву о мрежи у року који је краћи од рока одређеног чланом 

18. став 5. овог закона; 

14) ако не чува као пословну тајну информације добијене од подносиоца 

захтева (члан 20. став 7); 

15) ако доделу трасе воза не врши под једнаким условима (члан 22. став 1); 

16) ако у поступку по захтеву за доделу трасе воза не примењује критеријуме 

из члана 22. став 2. овог закона; 

17) ако не вреднује критеријуме у поступку по захтеву за доделу трасе воза 

према утврђеној методологији (члан 22. став 3);  

18) ако управљач инфраструктуре не консултује заинтересоване стране у вези 

са нацртом реда вожње или им не омогући рок од најмање месец дана за доставу 

својих предлога (члан 23. став 2); 

19) ако поступа супротно одредби члана 23. став 5. овог закона; 

20) ако се не придржава временског плана доделе капацитета инфраструктуре 

у складу са чланом 23. став 6. овог закона;  

21) ако додељену трасу воза пренесе другом железничком превознику, 

односно железничком превознику за сопствене потребе (члан 26. став 1); 

22) ако висину накнада за коришћење железничке инфраструктуре утврди 

супротно члану 27. став 4. овог закона; 

23) ако не вреднује елементе за одређивање висине накнаде за коришћење 

железничке инфраструктуре, организовање и регулисање железничког саобраћаја 

према методологији из члана 27. став 5. овог закона;  

24) ако не оствари сарадњу у циљу омогућавања железничким превозницима 

ефикасног обављања превоза када се превоз обавља на више железничких 

инфраструктура (члан 28. став 1); 

25) ако не примењује Методологију на начин прописан у члану 28. став 3. 

овог закона; 

26) ако не објави измену накнада и цена услуга у складу са чланом 29. став 6. 

овог закона; 



27) ако не може да потврди како цене услуга које наплаћује у складу са 

чланом 35. овог закона одговарају Методологији, као и правилима и величинама 

приказаним у Изјави о мрежи (члан 33. став 2); 

28) ако попусте које одобрава не објави у Изјави о мрежи (члан 36. став 2); 

29) ако не донесе Систем показатеља за побољшање квалитета превоза (члан 

37. став 1); 

30) ако да приоритет посебним трасама возова у оквиру процеса планирања и 

координације супротно члану 39. овог закона; 

31) ако не решава по ванредним захтевима за доделу траса воза у року од пет 

радних дана од дана пријема захтева (члан 40. став 3); 

32) ако после неуспешне координације без одлагања не прогласи трасу воза 

која је предмет координације загушеном (члан 41. став 1); 

33) ако не изврши анализу капацитета у року од шест месеци од када је 

утврђено да је инфраструктура загушена (члан 42. став 3); 

34) ако не изради план побољшања капацитета у року од шест месеци од 

завршетка анализе капацитета (члан 43. став 5); 

35) ако не поступи у складу са чланом 44. став 1. овог закона; 

36) ако не обавести железничког превозника, железничког превозника за 

сопствене потребе, Министарство и све друге надлежне институције у складу са 

чланом 44. став 2. овог закона; 

37) ако гради железничку инфраструктуру супротно закону којим се уређује 

планирање и изградња објеката (члан 45. став 1); 

38) ако не поднесе Влади извештај о реализацији годишњег програма 

изградње, реконструкције и одржавања железничке инфраструктуре, организовања и 

регулисања железничког саобраћаја (члан 46. став 5); 

39) ако железничку инфраструктуру не реконструише са елементима из члана 

48. став 1. овог закона; 

40) ако реконструише железничку инфраструктуру без прибављеног 

одобрења за реконструкцију (члан 50. став 2); 

41) ако гради и реконструише железничку инфраструктуру супротно члану 

51. овог закона; 

42) ако железничку инфраструктуру не одржава у стању које осигурава 

безбедан или несметан железнички саобраћај, односно квалитетан или уредан превоз 

(члан 52. став 1); 

42А) АКО СА УПРАВЉАЧЕМ НЕ ЗАКЉУЧИ УГОВОР ИЗ ЧЛАНА 56. 

СТАВ 4;  

42Б) АКО СА УПРАВЉАЧЕМ НЕ ЗАКЉУЧИ УГОВОР ЗА РЕДОВНО 

ОДРЖАВАЊЕ ОДВОЈНИХ СКРЕТНИЦА (ЧЛАН 64. СТАВ 4.);  

42В) АКО СА УПРАВЉАЧЕМ НЕ ЗАКЉУЧИ УГОВОР ЗА КОНСТИТУИСАЊЕ 

ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ ПРОЛАЗА (ЧЛАН 58. СТ. 4. И 5.); 

43) ако гради објекте као што су рудници, каменоломи у којима се користе 

експлозивна средства, индустрија хемијских и експлозивних производа, постројења 

и други слични објекти супротно одредби члана 58. став 4. овог закона; 



44) ако не донесе акт о условима и начину обављања превоза искључиво на 

индустријској железници или претходно не прибави сагласности Дирекције на тај 

акт (члан 64. став 7); 

45) ако обавља превоз путника, лица и робе у железничком саобраћају на 

железничкој инфраструктури, а нема лиценцу за превоз или сертификат о 

безбедности за превоз издате од Дирекције, односно од надлежног органа друге 

државе на основу реципроцитета или уговор о коришћењу железничке 

инфраструктуре (члан 65. ст. 1. и 2); 

46) ако поступи супротно члану 68. став 9. овог закона; 

47) ако обавља превоз за време у коме му је суспендована или одузета 

лиценца за превоз (члан 70); 

48) ако се не придржава објављеног реда вожње или ако не одржава редовно 

и уредно превоз за време важења реда вожње (члан 72. став 3); 

49) ако улаз и излаз путника или лица у воз врши супротно члану 74. овог 

закона; 

50) ако обавља превоз за сопствене потребе супротно члану 76. овог закона; 

51) ако се не придржава мера Владе којима се обезбеђује функционисање 

железничког саобраћаја у ванредним ситуацијама (члан 77. став 1);  

52) ако не означи на посебан начин товарне јединице или друмска возила која 

се транспортују на железничким возним средствима (члан 81. став 2); 

53) ако железничка возна средства која транспортују товарне јединице или 

друмска возила нису специјализована за комбиновани транспорт или нису на 

посебан начин означена (члан 81. став 3); 

54) ако железничка инфраструктура на којој се одвија комбиновани 

транспорт не испуњава посебне техничко-технолошке услове или није на посебан 

начин означена (члан 81. став 4); 

55) aко не поступи по захтеву Дирекције (члан 95. ст. 2. и 4); 

56) ако не поступи у складу са решењем Дирекције (члан 95. ст. 5. и 6). 

За прекршај из става 1. тач. 1) и 2) овог члана казниће се управљач 

инфраструктуре, за прекршај из става 1. тач. 3) и 4) овог члана казниће се управљач 

инфраструктуре, субјект на тржишту железничких услуга и контролно друштво, а за 

прекршај из става 1. тачка 5) овог члана казниће се управљач инфраструктуре и 

привредно друштво које са управљачем инфраструктуре чине повезана друштва. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се за прекршај и одговорно лице 

привредног друштва или другог правног лица новчаном казном од 20.000 до 50.000 

динара. 

За радње из става 1. овог члана казниће се за прекршај новчаном казном од 

30.000 до 100.000 динара и одговорно лице у привредном друштву или другом 

правном лицу. ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА КАЗНИЋЕ СЕ 

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ИЛИ ДРУГОГ ПРАВНОГ ЛИЦА 

НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 30.000 ДО 100.000 ДИНАРА. 

Новчаном казном од 200.000 до 500.000 динара казниће се предузетник за 

прекршај из става 1. овог члана. 



Новчаном казном од 30.000 до 100.000 динара казниће се физичко лице за 

прекршај из става 1. тачка 43) овог члана. 

Члан 110. 

Прописи за извршавање овог закона донеће се у року од ДВЕ ГОДИНЕ три месеца 

од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 111. 

Прописи , технички прописи, нормативи и стандарди у области железничког 

саобраћаја донети до дана ступања на снагу овог закона примењиваће се до 

доношења одговарајућих прописа у складу са овим законом, осим ако њихове 

одредбе нису у супротности са овим законом. 


