
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

            I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење Закона о железници 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 железници донела је Народна скупштина Републике Србије                             
17. фебруара 2005. године, а објављен је у „Службеном гласнику Републике Србије” у броју 
18/05 од 24. фебруара 2005. године. 

Приликом израде тог закона основни циљеви који су се желели постићи били су 
побољшање ефикасности железничког система Републике Србије, његово интегрисање у 
тржиште транспортних услуга, као и интеграција српских железница у железнички систем 
Европске уније. 

Концепт железничког система на којем су се заснивала решења у Закону о железници, 
састојао се од следећих елемената: 

1) независно пословање железничких предузећа; 
2) стварање услова за појаву више железничких превозника и управљача железничке 

инфраструктуре, што је требало да доводе до појаве конкуренције и повећања квалитета 
превоза; 

3) раздвајање железничког система на део који је одговоран за управљање 
железничком инфраструктуром, организовање и регулисање саобраћаја (управљач 
инфраструктуре) и на део који је одговоран за превоз у путничком и теретном саобраћају 
(железнички превозник) и на њиховом посебном финансирању и субвенционисању; 

4) стимулисање развоја интермодалног саобраћаја; 
5) оснивање Дирекције за железнице којој су дати бројни и значајни послови у 

области железничког система. 
Такође, један од најважнијих разлога за доношење важећег Закона о железници 

заснован је на неопходности усклађивања прописа у области железничког саобраћаја са 
релевантним прописима Европске уније, и то са Директивом број 91/440 о развоју железнице 
и Директивама број 95/18 и 95/19, донетим у циљу прецизнијег одређивања Директиве број 
91/440, које су постале правни оквир за реструктурирање свих европских железница, 
односно, националних железничких компанија, као и Уредба Савета Европе број 1370/2007. 
Такође, приликом израде наведеног закона узете су у обзир и Директиве 2001/12, 2001/13 и 
2001/14. 

У току петогодишњег периода праћења и контроле примене Закона о железници у 
министарству надлежном за послове саобраћаја, као и примене и анализе ефеката у примени 
тог закона од стране Дирекције за железнице, установљено је да је неопходно приступити 
доношењу новог закона, а све са циљем да се ефикасније обављају послови у области 
железничког саобраћаја. 

Наиме, у току периода у коме се примењује Закон о железници уочени су недостаци 
тог закона који су, пре свега, захтевали усклађивање са новим „пакетима” директива 
Европске уније, као и проширење делокруга Дирекције за железнице у циљу пуне и ефикасне 
примене тог закона. Као пример, истиче се немогућност Дирекције за железнице да доноси 
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подзаконске акте који се доносе на основу Закона о безбедности у железничком саобраћају 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 60/98 и 36/99, „Службени гласник у РС” број 101/05),  а ко ји су 
неопходни за безбедно одвијање тог вида саобраћаја. 

Поред наведеног, Нацрт закона о железници има за циљ усклађивање са нацртом 
новог Закона о безбедности железничког саобраћаја (који се ради упоредо са Нацртом закона 
о железници), као и усклађивање тог закона са одредбама закона који су ступили на снагу 
после његовог доношења, као и осавремењавање и прецизирање појединих одредаба тог 
закона. 

Посебна пажња је посвећена уређивању комбинованог транспорта код кога се већи део 
превозног пута обавља железницом, а који је, упркос свом значају и потенцијалима у великој 
мери занемарен у важећем Закону о железници. 

Посебно се истиче у Нацрту закона о железници значајно осавремењавање и 
прецизирање дела закона, у коме се уређује приступ и коришћење железничке 
инфраструктуре. 

Значајна новина предвиђена Нацртом закона о железници односи се на увођење 
Националног програма железничке инфраструктуре који, на Нацрт Владе, доноси Народна 
скупштина и представља плански акт од националног значаја у области железнице. 

Не мање важно од претходно наведеног, Нацртом закона о железници исправљају се 
грешке и недоречености тог закона, уочене током периода његове примене. 
 
 

Проблеми које Нацрт закона треба да реши 
 

Најважнији проблем који Нацрт закона треба да реши представља непостојање 
одређених овлашћења Дирекције за железнице за доношење подзаконских прописа који су 
неопходни за безбедно и несметано обављање железничког саобраћаја. 

Такође, након ступања на снагу Закона о железници појавили су се разнородни 
проблеми који су резултовали незадовољавајућим ефектима тог закона на ситуацију на 
железници, а у најдрастичнијим случајевима и немогућношћу практичне примене неких 
његових одредаба. 
 
 

Циљеви који се Нацртом закона постижу 
 

Нацртом закона предвиђено је измештање одредаба које се односе на безбедност 
железничког саобраћаја у Нацрт закона о безбедности железничког саобраћаја. Такође, 
одредбама о делокругу Дирекције за железнице, даје се овлашћење тој дирекцији за 
доношење одређених прописа од великог значаја за безбедност железничког саобраћаја , који 
се доносе на основу Закона о безбедности у железничком саобраћају, а дају се и појединачна 
овлашћења за доношење подзаконских аката, који се доносе на основу самог Закона о 
железници. 

Нацртом закона се прецизирају, исправљају и осавремењују многе одредбе чиме се 
постиже олакшана и ефикаснија практична примена тог закона. 

У том смислу, доношењем закона штите се интереси свих учесника у железничком 
саобраћају, односно свих управљача, железничких превозника и корисника мреже 
магистралних, регионалних и локалних пруга. 
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Разматране могућности да се проблем реши и без доношења закона 
 

У протеклом периоду Дирекција за железнице израдила је неколико подзаконских 
аката који су неопходни за регулисање области железничког и комбинованог саобраћаја, али 
због недостатка правног основа није било могућности да се ови прописи донесу. 

Како се подзаконски прописи не могу доносити без правног основа, не постоји друга 
могућност за решавање тог проблема. 

Такође, други проблеми уочени током примене Закона о железници могли су бити 
решени само новим законом. 
 
 

Зашто је доношење Закона најбољи начин за решавање проблема 
 

Доношење новог закона о железници је једина могућност за превазилажење свих 
наведених проблема и једини начин да се примена закона учини практичном и ефикасном. 
 
 
            III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА 

 
Одредбама чл. 1. и 2. Нацрта закона одређен је предмет уређивања Закона, 

дефинисани су сви послови које обухвата управљање јавном железничком инфраструктуром, 
утврђена основна подела превоза путника и робе на јавни превоз и превоз за сопствене 
потребе и утврђено начело раздвајања послова управљања јавном железничком 
инфраструктуром и послова обављања превоза у железничком саобраћају. 

Одредбама члана 3. Нацрта закона уведени су и дефинисани поједини изрази са 
њиховим значењима, употребљени у смислу овог закона. 

Одредбама члана 4. Нацрта закона дефинисан је појам железничке инфраструктуре у 
саобраћајно-техничком смислу.  

Одредбама члана 5. Нацрта закона извршена је подела железничке инфраструктуре на 
јавну и индустријску железницу у смислу доступности корисницима. 

Одредбама члана 6. Нацрта закона извршена је категоризација железничких пруга. 
Одредбама члана 7. Нацрта закона дефинисан је статус железничке инфраструктуре 

као добра у општој употреби у својини Републике Србије, дефинисани су субјекти који могу 
имати својство управљача јавне железничке инфраструктуре и прописани услови које 
управљач мора да испуњава, а који се односе на лиценцу и сертификат о безбедности. Дата су 
и правила која се односе на раздвајање рачуноводства, независност у раду и лица у органима 
управљања Управљача инфраструктуре. 

Одредбама члана 8. Нацрта закона предвиђена је обавеза привредног друштва чији је 
оснивач Република Србија – Управљача инфраструктуре, за доношење програма одржавања 
железничке инфраструктуре, организовања и регулисања железничког саобраћаја, као и 
изградње, реконструкције и модернизације јавне железничке инфраструктуре. 

Одредбама члана 9. Нацрта закона прописано је да се право коришћења и послови 
управљања на делу железничке инфраструктуре за коју привредно друштво нема економски 
интерес могу дати Аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе. 

Одредбама чл. 10, 11, 12 и 13. Нацрта закона прописани су услови за издавање, 
субјекти и поступак у вези издавања лиценце за управљање железничком инфраструктуром и 
поступак у вези одузимања лиценце. 

Одредбама члана 14. Нацрта закона утврђене су обавезе и одговорности управљача 
јавне железничке инфраструктуре у погледу одржавања, коришћења, организовања и 
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регулисања железничког саобраћаја у циљу заштите корисника јавне инфраструктуре и 
заштите безбедности железничког саобраћаја, као јавног интереса. 

Одредбама члана 15. Нацрта закона утврђена су права и обавезе управљача јавне 
железничке инфраструктуре када је јавни превоз постао нерентабилан на тој инфраструктури. 

Одредбама члана 16. Нацрта закона  прописан је начин коришћења железничке 
инфраструктуре. 

Одредбама чл. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 и 44. Нацрта закона утврђени су поступак и начин приступа 
железничкој инфраструктури, додела капацитета железничке инфраструктуре, накнаде за 
коришћење железничке инфраструктуре и услуге које пружа управљач железничке 
инфраструктуре, попусти, систем показатеља за побољшање квалитета превоза и управљање 
и праћење додељеног капацитета инфраструктуре. 

Одредбама чл. 45, 46, 47, 48, 49, 50. и 51. Нацрта закона утврђена је надлежност за 
издавање одобрења за изградњу и реконструкцију јавне железничке инфраструктуре, 
дефинисан појам реконструкције и модернизације јавне железничке инфраструктуре у смислу 
овог закона, утврђен начин поделе трошкова одржавања путног прелаза и осигурања 
безбедног и несметаног саобраћаја између управљача јавне железничке инфраструктуре и 
управљача путева, уведен Национални програм железничке инфраструктуре, који представља 
значајан државни, плански документ који обухвата опис постојећег стања, стратегију 
изградње и друге развојне компоненте као и структуру и динамику и начин финансирања 
радова на железничкој инфраструктури. О реализацији Националног програма железничке 
инфраструктуре Влада подноси извештаје Народној Скупштини сваке године. 

Одредбама чл. 52, 53, 54, 55, 56. и 57. Нацрта закона дефинисани су радови који се 
сматрају одржавањем јавне железничке инфраструктуре у смислу овог закона, као и обавезе и 
одговорности управљача јавне железничке инфраструктуре у погледу одржавања, а у 
функцији безбедног одвијања саобраћаја. 

Одредбама чл. 58, 59, 60. и 61. Нацрта закона установљени су заштитни пружни појас 
и посебан појас корисника односно сопственика шума и земљишта засађеног 
пољопривредним културама, које су лако запаљиве, у функцији безбедног одвијања 
саобраћаја. 

Одредбама члана 62. Нацрта закона утврђен је поступак за одузимање јавној 
железничкој инфраструктури својства добра у општој употреби. 

Одредбама члана 63. Нацрта закона утврђено је да ће се услови за изградњу, 
реконструкцију и одржавање, као и услови за организовање превоза на градској железници, 
туристичко-музејској железници, метроу и жичари уредити посебним законом. 

Одредбама члана 64. Нацрта закона утврђено је да се на индустријску железницу 
примењују одредбе овог закона којима се уређује изградња реконструкција, модернизација, 
одржавање и заштита железничке инфраструктуре, начин прикључења индустријске 
железнице и индустријског колосека на јавну железничку инфраструктуру и дато овлашћење 
власнику, односно имаоцу индустријског колосека за доношење акта о условима за изградњу, 
реконструкцију, одржавање и заштиту индустријског колосека, железничких возних 
средстава и других срeдставa изгрaђeних пo пoсeбним тeхничким нормативима и 
стандардима, организовање и регулисање железничког саобраћаја, по претходно прибављеној 
сагласности Дирекције за железнице. 

Одредбама чл. 65. Нацрта закона утврђени су општи услови за обављање превоза у 
железничком саобраћају. 

Одредбама чл. 66, 67, 68, 69. и 70. Нацрта закона утврђени су услови за издавање, 
поступак и висина накнаде у вези лиценце за превоз у железничком саобраћају, као и услови 
за њено одузимање. 
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Одредбама чл. 71, 72, 73, 74, 75, 76. и 77. Нацрта закона утврђени су услови, обавезе и 
начин обављања превоза железничких превозника, привредних друштава, других правних 
лица или предузетника на јавној железничкој инфраструктури. 

Одредбама чл. 78, 79, 80, 81, 82. и 83. Нацрта закона регулисана је област 
комбинованог транспорта која до сада није била регулисана прописима. Овим одредбама је 
прецизиран појам комбинованог транспорта, врсте, начин и поступци одвијања, као и акти 
које ће Влада донети у смислу ближег уређивања одвијања комбинованог транспорта и 
унапређења ове области кроз државну помоћ и стимулативне мере. Ова област је нужно 
морала бити регулисана у Нацрту закона из разлога непостојања посебног закона којим би 
био уређен комбиновани транспорт у свим видовима саобраћаја. 

Одредбама чл. 84, 85, 86, 87, 88, 89. и 90. Нацрта закона уређена је област која се 
односи на услуге превоза железницом од општег интереса, дефинисање појма обавезе јавног 
превоза железницом, процедуре око одређивања услуга превоза железницом од општег 
интереса, права, обавезе и одговорности између железничког предузећа које пружа услуге 
обавезе јавног превоза и државе, општа правила, садржај, закључивање и раскидање Уговора 
о обавези јавног превоза, акти којима се одређује приход на који железнички превозник има 
право пружањем услуге обавезе јавног превоза, и друга питања којима се ближе уређује ова 
област, а у циљу усклађивања са Уредбом 1370/2007 ЕК. 

Одредбама чл. 91, 92, 93, 94, 95, 96. и 97. Нацрта закона уређена су питања статуса и 
послова Дирекције за железнице, и одређена питања поступка за утврђивање чињеница и 
примену мера уколико утврди могућност постојања повреде конкуренције на тржишту 
превоза у железничком саобраћају. Такође, Нацртом закона су уређена питања која се односе 
на појединачне правне акте које доноси Дирекција за железнице, као и питања финансирања 
те дирекције. 

Одредбама чл. 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105. и 106. Нацрта закона значајно утврђена 
су права, дужности и овлашћења републичког инспектора за железнички саобраћај, у смислу 
њиховог прецизирања и целовитости, а у циљу ефикаснијег вршења инспекцијског надзора у 
области железничког саобраћаја. 

Одредбама чл. 107. и 108. Нацрта закона установљена су бића прекршаја, сходно 
диспозицијама прописаним у закону и одређене висине новчаних казни сходно Закону о 
прекршајима („Службени гласник СРС”, бр. 44/89, „Службени гласник РС”, бр. 21/90, 11/92, 
6/93, 20/93, 53/93, 67/93, 28/94, 16/97, 37/97, 36/98, 44/98, 65/01 и 55/04 

Одредбом члана 109. Нацрта закона прописана је обавеза Дирекцији за железнице да 
своју унутрашњу организацију усклади са одредбама овог закона у року од три месеца од 
дана ступања на снагу овог закона, као и обавеза привредних друштава, других правних лица 
и предузетника, који обављају делатности у области железничког саобраћаја, да пословање 
ускладе са одредбама овог закона у року од годину дана. 

Одредбом члана 110. Нацрта закона прописан је општи рок за доношење прописа за 
извршавање овог закона од 24 месеца од дана ступања на снагу Закона о железници. 

Одредбом члана 111. Нацрта закона прописано је да ће се прописи, технички 
прописи, нормативи и стандарди у области железничког саобраћаја донети на основу 
Закона о железници, примењивати до доношења прописа на основу овог закона. 

Одредбом члана 112. Нацрта закона уређен је престанак Закона о железници 
(„Службени гласник РС”, број 18/05), као и Правилника о условима и поступку за 
остваривање надокнаде за обављање утврђене обавезе јавног превоза у железничком 
саобраћају („Службени гласник РС” бр. 58/10) и Правилника о садржини Уговора о обавези 
јавног превоза у железничком саобраћају („Службени гласник РС” бр. 56/10). 

Одредбом члана 113. Нацрта закона прописано је да овај закон ступа на снагу осмог 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07650401.html%26path%3D07650401.html%26query%3Dpravilnik+o+uslovima+i+postupku%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D�
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07650401.html%26path%3D07650401.html%26query%3Dpravilnik+o+uslovima+i+postupku%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D�
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07650401.html%26path%3D07650401.html%26query%3Dpravilnik+o+uslovima+i+postupku%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D�
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07650401.html%26path%3D07650401.html%26query%3Dpravilnik+o+uslovima+i+postupku%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D�
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07635501.html%26path%3D07635501.html%26query%3Dpravilnik+o+sadr--3--ini+ugovora%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D�
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07635501.html%26path%3D07635501.html%26query%3Dpravilnik+o+sadr--3--ini+ugovora%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D�
http://we2.cekos.com/ce/faces/index.jsp%3F%26action%3Dpropis%26file%3D07635501.html%26path%3D07635501.html%26query%3Dpravilnik+o+sadr--3--ini+ugovora%26mark%3Dfalse%26tipPretrage%3D2%26tipPropisa%3D1%26domen%3D0%26mojiPropisi%3Dfalse%26datumOd%3D%26datumDo%3D%26groups%3D0-%40-0-%40--%40--%40-0-%40-0%26regExpZaMarkiranje%3D�
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       IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ 
ЗАКОНА 

 
За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 

Србије. 
 
 
           V. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО ХИТНОМ ПОСТУПКУ 
 

Доношење овог закона по хитном поступку од стране Народне скупштине је потребно 
из разлога што би неусвајање закона по хитном поступку довело до значајних штетних 
последица за железнички саобраћај у Републици Србији, као и на рад привредног друштва 
чији је оснивач Република Србија за управљање јавном железничком инфраструктуром и 
обављање јавног превоза у железничком саобраћају, које је веома значајно, не само за 
обављање превоза у железничком саобраћају, него и за целокупну привреду Републике 
Србије. 

Наиме, пре почетка израде Нацрта закона донета је Одлука о промени правне форме 
Јавног предузећа „Железнице Србије”, Београд и Одлука о изменама и допунама оснивачког 
акта Јавног предузећа „Железнице Србије”, које су објављене у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, број 37/11. Наведеним одлукама је Јавно предузеће „Железнице Србије” 
реорганизовано, на потпуно новим и савременим основама, у Акционарско друштво 
„Железнице Србије”, Београд, што ће омогућити том привредном друштву ефикаснији рад и 
пословање у складу са тржишним условима. Примена наведене одлуке није могућа без 
доношења овог закона, којим се ствара потребно окружење за рад и пословање тог 
привредног друштва. 

Наиме, заостајање у усклађивању прописа Републике Србије, који се односе на 
железнички саобраћај, у односу на прописе Европске уније, као и заостајање у 
реструктуирању наведеног железничког предузећа, односно целокупног система железничког 
сабраћаја на територији Републике Србије, већ је довело до њихове некомпатибилности или 
неусклађености и са железницама земаља у окружењу и са железницама земаља Европске 
уније. То је довело и до диспропорције у инвестирању у железницу у поређењу са друмском 
инфраструктуром. Разлог томе је што ниједан инвеститор не жели да улаже у 
нереструктурисану, застарело организовану и неефикасну железницу. Неке последице се већ 
сада осећају, а то је заобилажење Коридора X, као природно најпогоднијег и најкраћег пута 
из Западне европе за Турску и Блиски исток и скретање токова роба на алтернативне правце 
кроз Румунију и Бугарску. 

Из свих наведених разлога предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, 
како би се избегле значајне штетне последице по железнички саобраћај и целокупну 
привреду Републике Србије. 
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