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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Уставни основ за доношење Закона о безбедности и интероперабилности железнице 

садржан је у члану 97. тачка 6. Устава Републике Србије којим је, поред осталог, прописано 

да Република Србија уређује и обезбеђује систем обављања појединих привредних и других 

делатности. 

 

 

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 

 

Важећи Закон о безбедности у железничком саобраћају донела је Савезна скупштина 

Савезне Републике Југославије, на седници Већа република од 3. децембра 1998. године и на 

седници Већа грађана од 4. децембра 1998. године („Службени лист СРЈ” у бр. 60/98, 36/99 и 

„Службени гласник РС” број 101/05). 

У току примене поменутог закона уочени су проблеми који су се, пре свега, односили 

на отежано превазилажење техничких препрека и успостављање међународног железничког 

саобраћаја, као и разлике у начелима, приступу и култури који проистичу из важећег закона у 

односу на прописе Европске уније који регулишу железнице, тако да је закључено да је 

неопходно приступити доношењу новог закона којим ће се уредити безбедност и 

интероперабилност железничког саобраћаја, а који ће, у највећој могућој мери, бити усклађен 

са релевантним правним актима Европске уније у области железничког саобраћаја.  

Приликом израде Нацрта закона о безбедности и интероперабилности железнице 

дефинисани су основни циљеви који су се желели постићи израдом тог закона, тј. повећање 

безбедности и интероперабилности железнице у Републици Србији и интегрисање српских 

железница у железнички систем Европске уније.  

Концепт железничког система на којем се заснивају решења у Нацрту закона о 

безбедности и интероперабилности железнице, састоји се од дефинисања и уређивања 

следећих елемената: 

1) интероперабилности за конвенционални железнички систем и железнички систем 

великих брзина; 

2) структурних подсистема, чиниоца интероперабилности и елемента структурних 

подсистема; 

3) јединствених техничких прописа за конвенционалне железничке системе и 

техничких спецификација интероперабилности за железничке системе великих брзина; 

4) оцене усаглашености и оцене погодности за употребу чинилаца 

интероперабилности и верификације структурних подсистема (инфраструктуре, енергије, 

сигнално-сигурносних уређаја, саобраћајне сигнализације и телекомуникација, регулисања и 

управљања саобраћајем и железничких возила); 

5) дозвола за коришћење структурних подсистема, чинилаца интероперабилности и 

елемената структурних подсистема; 

6) националних регистара железничких возила и регистра одобрених типова 

железничких возила и регистра инфраструктуре, где је спецификација регистра прописана 

COTIF-ом; 

7) успостављање система за управљање безбедношћу у железничком саобраћају, 

између осталог кроз заједничке показатеље и заједничке безбедоносне методе и циљеве; 
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8) успостављање јединственог система праћења и извештавања о стању безбедности у 

железничком саобраћају; 

9) сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и 

сертификата о безбедности за превоз; 

10) услова које железнички радници морају да испуњавају, а односе се на стручно 

образовање, стручно оспособљавање, здравствене и друге услове, где је посебно обрађено 

издавање дозвола за управљање вучним возилом; 

11) пријављеног тела које врши оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за 

употребу чинилаца интероперабилности и верификацију структурних подсистема; 

12) уређивања поступка истраживања несрећа и инцидената, овлашћења и дужности 

тела за истраге, као и мера које оно може да предузме; 

13) обавеза управљача и железничких превозника при истрази несрећа и инцидената; 

14) укрштања железничких пруга и путева; 

15) унутрашњег реда у железничком саобраћају; 

16) заштите железничких инфраструктуре и возила; 

17) индустријске железнице, индустријских колосека и туристичке – музејске 

железнице итд. 

Област безбедности у железничком саобраћају уређена је важећим Законом о 

безбедности у железничком саобраћају. С обзиром да је тај закон донет 1998. године, а у 

међувремену је област железничког саобраћаја претрпела велике промене, приступило се 

изради новог закона, а све са циљем имплементације директива Европске уније како би се 

успоставио ефикаснији систем контроле, праћења и побољшања безбедности у железничком 

систему.  

Један од најважнијих разлога за доношење Закона о безбедности и 

интероперабилности железнице заснован је на неопходности усклађивања прописа Републике 

Србије у области безбедности и интероперабилности железнице са релевантним прописима 

Европске уније, и то са Директивом број 2004/49 о безбедности на железници, Директивом 

број 2007/59 о издавању сертификата машиновођама и Директивом 2008/57 о 

интероперабилности. 

Захтеви Европске уније према државама, када је у питању област безбедности и 

интероперабилности у железничком саобраћају, а који су спроведени кроз овај закон односе 

се на: имплементирање техничких спецификација интероперабилности; уређивање материје 

истраживања несрећа и инцидената; овлашћења пријављеног тела; признавање сертификата о 

безбедности за превоз који важе у земљама Европске уније; увођење регистра за железничка 

возила и инфраструктуру; дужност пријављивања националних прописа за безбедност 

Европској комисији итд. 

Ниво безбедности у железничком систему је висок, нарочито у поређењу са друмским 

транспортом. У вези с тим важно је осигурати да безбедност железничког саобраћаја буде 

одржана током садашње фазе реструктурирања привредног друштва које обавља делатности 

управљања јавном железничком инфраструктуром и превоза у железничком саобраћају, у 

којој ће се раздвојити функције које су тренутно интегрисане у том привредном друштву, 

формирањем нових друштава.  

У складу са техничким и научним напретком, безбедност ће бити неопходно и даље 

унапређивати, када је то реално изводљиво и уз уважавање конкурентности железничког 

саобраћаја. 

Обезбеђивање развоја и унапређивања безбедности на железници и побољшаног 

приступа тржишту железничких транспортних услуга могуће је путем: 

- хармонизације регулаторне структуре са структуром земаља Европске уније; 

- дефинисања одговорности различитих актера у области железничког саобраћаја; 
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- израде заједничких безбедносних циљева и заједничких безбедносних метода с 

циљем веће хармонизације правила садржаних у националним прописима; 

- дефинисања заједничких начела за управљање и регулисање безбедности на 

железници и надзор над њом итд. 

Доношење овог закона, којим је на потпуно нов начин уређена област безбедности и 

интероперабилности железнице утицаће на следеће заинтересоване стране: управљача 

железничке инфраструктуре; железничке превознике; железничку индустрију (произвођаче и 

ремонтере); органе државне управе; власнике и кориснике индустријског колосека; школске 

железничке центре; здравствене железничке центре; именована тела за оцену усаглашености; 

кориснике железничких услуга (грађани, привреда, шпедитери итд.) итд. 

Поред наведеног, Нацрт закона о безбедности и интероперабилности железнице има за 

циљ усклађивање са новим Предлогом закона о железници, а који се тренутно налази у 

процедури доношења у Народној скупштини Републике Србије. 

Не мање важно од претходно наведеног, Нацртом закона о безбедности и 

интероперабилности железнице прецизирано је доношење подзаконских аката, јер 43 

правилника и 88 упутстава који уређују област безбедности железничког саобраћаја донети 

су  1977, 1987, 1991. и 1999. године и још увек су важећи, те ће се доношењем овог закона и 

накнадним доношењем подзаконских аката који ће се донети на основу тог закона, као и 

укидањем непотребних и застарелих прописа, извршити целовито правно уређивање области 

безбедности и интероперабилности у железничком саобраћају. 

 

Проблеми које Нацрт закона треба да реши 

 

У току примене важећег закона којим је уређена област безбедности у железничком 

саобраћају показало се да постоје разлике између услова који се односе на безбедност, што 

има утицаја на оптимално функционисање железничког саобраћаја. 

С обзиром да је материја везана за безбедност железничког саобраћаја у појединим 

областима „пререгулисана“, а истовремено поједини сегменти уопште нису уређени иако за 

то постоји потреба , доношењем новог закона којим ће се уредити област безбедности и 

интероперабилност железнице овакви недостаци ће бити отклоњени. 

Такође, један од проблема који Нацрт закона треба да реши представља непостојање 

овлашћења Дирекције за железнице за издавање одређених дозвола и сертификата који нису 

предвиђени важећим законима у овој области, као и доношење подзаконских прописа који су 

неопходни за безбедно и несметано обављање железничког саобраћаја и дефинисања ближих 

услова за добијање поменутих дозвола и сертификата. 

 

 

Циљеви који се Нацртом закона постижу 

 

Нацртом закона утврђени су правни основи и начини за издавање великог броја 

дозвола, сертификата и лиценци, које ће издавати Дирекција за железнице у складу са 

прописима Европске уније, тако да ће на тај начин област безбедности и интероперабилности 

железнице бити регулисана у складу са европским нормама, што до сада није био случај.  

Такође, овим нацртом закона дато је овлашћење Дирекцији за железнице за доношење 

одређених прописа од великог значаја за безбедност железничког саобраћаја и обавеза 

извештавања која је дефинисана роковима, форматом и садржајем у складу са поменутим 

директивама Европске уније. 
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Доношењем овог закона хармонизоваће се услови за издавање одговарајућих дозвола, 

сертификата и прописа у области безбедности и интероперабилности железнице лиценци  са 

релевантним прописима Европске уније.  

Озбиљне несреће на железници су ретке. Међутим, оне могу имати катастрофалне 

последице и изазвати забринутост јавности за безбедносни учинак железничког система. Зато 

све такве несреће треба истражити са становишта безбедности како би се избегло њихово 

понављање, а резултате истрага треба ставити на располагање јавности. Остале несреће и 

инциденти могу да буду важни наговештаји да следе озбиљне несреће и о њима такође треба 

спровести безбедносне истраге када је то потребно, па је кроз Нацрт закона о безбедности и 

интероперабилности железнице то и предвиђено. 

 

Разматране могућности да се проблем реши и без доношења закона 

 

С обзиром да је законска регулатива везана за ову област застарела и неусаглашена са 

прописима Европске уније, а у међувремену је та унија донела прописе којим су предвиђене 

велике измене и новине везане за област безбедности и интероперабилности у железничком 

саобраћају, било је неопходно доношење закона којим би се на нов начин уредила питања 

безбедности и уређење интероперабилности у железничком саобраћају, тако да није 

постојала могућност да се сви побројани проблеми реше , без доношења новог закона. 

 

 

Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема 

 

Доношењем новог закона којим ће бити уређена питања везана за безбедност и 

интероперабилност железнице, задовољиће обавезе имплементације европских норми у том 

виду саобраћаја и представља једини начин за решавање проблема који су иманентни у 

садашњем стању у области железничког саобраћаја. 

 

 

III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА 

 

Одредбама члана 1. Нацрта закона дефинисан је предмет Закона на начин којим су 

уређени услови, којима се омогућава да железница у Републици Србији буде безбедна и 

интероперабилна у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја. 

Одредбама члана 2. Нацрта закона уведени су и дефинисани поједини изрази са 

њиховим значењима, употребљени у смислу овог закона. 

Одредбама чл. 3, 4, 5. и 6. Нацрта закона дефинисана је подела железничког система са 

детаљнијом поделом сваког од система (конвенционалног железничког система и 

железничког система великих брзина) са основним карактеристикама и подела подсистема 

(структурни и функционални подсистеми) са прецизнијим дефинисањем и поделом 

подсистема.  

Одредбама члана 7. Нацрта закона прописана је примена захтева за обезбеђење 

интероперабилности. 

Одредбама члана 8. Нацрта закона прописани су основи захтеви интероперабилности, 

где је за опште захтеве прописана обавеза испуњења, а посебни захтеви се односе на поједине 

подсистеме. 

Одредбама чл. 9, 10. и 11. Нацрта закона  дефинисани је појам, област примене и 

одступање од примене Јединствених техничких прописа (у даљем тексту: ЈТП). 
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Одредбама члана 12. Нацрта закона дефинисан је појам Техничке спецификације 

интероперабилности (у даљем тексту: ТСИ), њихово доношење и област примене. 

Одредбама чл. 12 – 17. Нацрта закона прописано је стављање на тржиште, 

усаглашеност и погодност за употребу, оцењивање усаглашености и погодности за употребу, 

експлоатационо испитивање и неусаглашеност чинилаца интероперабилности са ЈТП/ТСИ. 

Одредбама чл. 18 – 21. Нацрта закона дефинисано је пуштање у рад подсистема, 

поступак верификације подсистема и декларација о верификацији, усаглашеност са ЈТП/ТСИ 

и националним техничким прописима и неусклађеност подсистема са основним захтевима.  

Одредбама чл. 22 – 33. Нацрта закона дефинисане су опште одредбе о дозволи за 

коришћење, издавање дозволе за тип возила, технички преглед возила, издавање дозвола за 

коришћење подсистема и чинилаца интероперабилности који су усклађени са ЈТП/ТСИ, 

издавање дозвола за коришћење возила која су усклађена са ЈТП/ТСИ, издавање додатних 

дозвола за коришћење за возила која су усклађена са ЈТП/ТСИ, издавање дозвола за 

коришћење подсистема који нису усклађени са ЈТП/ТСИ и елемената подсистема на које се 

примењују национални технички прописи, издавање дозвола за коришћење возила која нису 

усклађена са ЈТП/ТСИ, издавање додатних дозвола за коришћење возила која нису усклађена 

са ЈТП/ТСИ, изузетци од  издавања додатне дозволе за коришћење возила, oбнављање или 

унапређење структурног подсистема, чиниоца интероперабилности и елемента подсистема и 

одузимање и суспензија дозволе за коришћење возила.  

Одредбама чл. 34, 35. и 36. Нацрта закона прописано је вођење регистара железничких 

возила и инфраструктуре. 

Одредбама чл. 37 – 43. Нацрта закона дефинисано је управљање безбедношћу у 

железничком саобраћају кроз заједничке показатеље безбедности, заједничке безбедносне 

методе и заједничке безбедносне циљеве, систем управљања безбедношћу и надзор над 

системима за управљање безбедношћу. 

Одредбама чл. 43 – 53. Нацрта закона прописан је појам, садржина и издавање 

сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о 

безбедности за превоз, који се односе и на индустријске железнице, као и признавање страног 

сертификата и одузимање сертификата. 

 Одредбама чл. 54 – 58. Нацрта закона дефинисана је инфраструктура кроз техничке 

услове, уређеност простора за путнике, приступ до возова и службених места, одржавање 

железничких пруга, одвајање железничких пруга, мере безбедности при извођењу радова на 

железничкој прузи. 

 Одредбама чл. 59 – 61. Нацрта закона дефинисани су технички услови за подсистем 

енергије, мере безбедности на електрифицираним пругама и одржавање стабилних 

постројења електричне вуче. 

 Одредбама чл. 62 – 66. Нацрта закона прописана је контрола и управљање везано за 

сигнално-сигурносне уређаје, саобраћајну сигнализацију и телекомуникације. 

 Одредбама чл. 67 – 74. Нацрта закона дефинисано је регулисање и управљање 

саобраћајем, које се односи на: пословни ред станице, састав воза, брзину воза, опремање и 

осветљавање воза, евиденције о возовима и нарочите пошиљке. 

 Одредбама чл. 75 – 83. Нацрта закона прописани су технички услови за железничка 

возила, одржавање возила итд. 

 Одредбама чл. 84 – 118. Нацрта закона прописани су услови које морају испуњавати у 

стручном  и здравственом погледу железнички радници, издавање дозвола за управљање 

вучним возилом, суспензија и одузимање дозволе, издавање дозволе за регулисање 

железничког саобраћаја, регистри и размена информација, забрана обављања послова 

железничког радника, испитивање алкохолисаности, радно време и одмори станичног и 

возног особља, унутрашњи надзор, службене ознаке и службено одело итд. 
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 Одредбама чл. 119 – 127. Нацрта закона дефинисане су обавезе и овлашћења тела за 

истраге, истраживање узрока и последица несрећа и инцидената, извештаји и информације 

тела за истраге, обавезе управљача и железничких превозника при истрази несрећа и 

инцидената и спашавање људи. 

 Одредбама чл. 128, 129. и 130. Нацрта закона прописани су услови за укрштање 

железничких пруга и путева и одржавање путних прелаза. 

 Одредбама чл. 131. и 132. Нацрта закона дефинисан је унутрашњи ред у железничком 

саобраћају, кроз ограничавање приступа и кретања. 

 Одредбама члана 133. Нацрта закона дефинисана је заштита железничке 

инфраструктуре и возила. 

 Одредбама члана 134 – 145. Нацрта закона дефинисана је индустријска железница и 

индустријски колосеци са поступком прикључења индустријске железнице на јавну 

железничку инфраструктуру, технички услови, индустријска железница узаног колосека, 

одржавање индустријског колосека, вучна возила на индустријским колосецима, узани и 

уплетени колосеци, туристичко - музејске железнице итд. 

 Одредбама члана 146. Нацрта закона прописан је инспекцијски надзор над применом 

овог закона и подзаконских аката донетих на основу овог закона. 

Одредбама чл. 147, 148. и 149. Нацрта закона установљена су бића прекршаја, сходно 

диспозицијама прописаним у закону и одређене висине новчаних казни сходно Закону о 

прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 116/08 и 111/09). 

Одредбом члана 150. Нацрта закона прописана је примена овог закона на железничке 

пруге које су изграђене до дана ступања на снагу овог закона. 

Одредбама члана 151. Нацрта закона прописан је општи рок за доношење прописа за 

извршавање овог закона од две године од дана ступања на снагу овог закона, а до доношења 

тих прописа примењиваће се прописи који су наведени у поменутом члану. 

Одредбом члана 152. Нацрта закона дефинисан је престанак важења одређених 

прописа које је донела Заједница југословенских железница. 

 Одредбом члана 153. Нацрта закона дефинисано је доношење подзаконског акта којим 

се утврђују технички и други услови за пројектовање и грађење железничке инфраструктуре 

на регионалним и локалним железничким пругама. 

 Одредбама члана 154. Нацрта закона прописано је важење дозвола за коришћење 

железничких возила, делова и опреме за железничка возила, уређаја, делова и опреме за 

железничку инфраструктуру, које су издате до 1. јуна 2005. године. 

 Одредбом члана 155. Нацрта закона дефинисано је да поступци који су покренути пре 

ступања на снагу овог закона  буду окончани по прописима који су важили до дана ступања 

на снагу овог закона. 

Одредбом члана 156. Нацрта закона уређен је престанак важења Закона о безбедности 

у железничком саобраћају („Службени лист СРЈ”, бр. 60/98 и 36/99 и „Службени гласник РС“, 

број 101/05). 

Одредбама члана 157. Нацрта закона прописано је ступање на снагу овог закона и 

одложена примена одређених одредби закона, које се првенствено односе на обавезу 

извештавања Европској комисији. 

 

       IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 

ЗАКОНА 

 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df39920%26action%3Dpropis%26path%3D03992001.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+prekr--1--ajima%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df62996%26action%3Dpropis%26path%3D06299601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+prekr--1--ajima%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26file%3Df71156%26action%3Dpropis%26path%3D07115601.html%26domen%3D0%26mark%3Dfalse%26query%3Dzakon+o+prekr--1--ajima%26tipPretrage%3D1%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D-%40--%40--%40--%40--%40-
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           V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 

 

Имајући у виду да Закон има велики значај за Републику Србију и важан је за 

дефинисање метода, услова и других елемената који се односе на безбедност и 

интероперабилност железнице, доношење овог закона има стратешки циљ јер се тиме 

испуњава један од услова усклађивања прописа с прописима Европске уније, а његово 

доношење је планирано и Програмом рада Владе, те се сходно члану 167. Пословника 

Народне скупштине Републике Србије, предлаже доношење овог закона по хитном поступку.  

 

 


