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ПРИЛОГ 
 

 
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНИЦЕ 
 
 

На кога и како ће највероватније утицати решењa у закону 
 

Решења у овом закону ће имати позитиван утицај на: 

- све учеснике у процесу одвијања железничког саобраћаја, тј. железничког 
превозника, управљача железничке инфраструктуре и привредна друштва, друга правна лица 
или предузетнике који врше превоз за сопствене потребе, из разлога што ће ефикасном 
применом Закона о безбедности и интероперабилности железнице бити створени услови за 
безбедно и несметано одвијање железничког саобраћаја; 

- привреду Републике Србије у целини, због тога што ће побољшавањем и 
заокруживањем правног уређивања железничког саобраћаја у складу са легислативом 
Европске уније доћи до пораста интересовања за саобраћај железницама, како у Републици 
Србији тако и у оним европским земљама које имају интерес за одвијање железничког 
саобраћаја преко територије Републике Србије; 

- Дирекцију за железнице, којој ће се овим законом бити дата овлашћења за доношење 
прописа од значаја за безбедност и интероперабилност железнице, као и за издавање 
одговарајућих дозвола и сертификата. 

  
 

Какве трошкове ће примена закона створити грађанима и привреди (нарочито 
малим и средњим предузећима) 

 

Примена овог закона створиће трошкове грађанима и привреди који су везани за 
накнаде за издавање дозвола и сертификата, чије је издавање предвиђено овим законом. 

 
Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишна конкуренција 
 

Побољшаним и прецизираним уређивањем система безбедности и 
интероперабилности железнице подстаћи ће се интересовање домаћих и страних привредних 
субјеката за добијање одговарајућих дозвола, сертификата и лиценци како би могли да 
испуне услове везане за структурне подсистеме и након тога започну обављање одређених 
делатности на територији Републике Србије. 
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Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону  
 

У периоду од 10. до 17. маја 2011. године, на основу Програма јавне расправе о 
Нацрту закона о безбедности железничког саобраћаја, који је донео Одбор за привреду и 
финансије, одржана је јавна расправа о нацрту тог закона, тако да су сви заинтересовани 
субјекти имали могућност да се изјасне и доставе сугестије и примедбе на Нацрт закона. 

Учесници у наведеној јавној расправи су били органи организације, школе и 
факултети у области железничког саобраћаја, привредни субјекти који обављају делатности у 
железничком саобраћају, привредни субјекти у железничкој индустрији, институти и 
пројектне организације у области железнице, као и друга заинтересована лица. 

У току периода одржавања јавне расправе тадашњем Министарству за 
инфраструктуру и енергетику достављене су 17. маја 2011. године примедбе Синдиката 
железничара Србије, које нису могле бити прихваћене из разлога што  би се њихо вим 
имплементирањем у Нацрт закона дошло у колизију са другим одредбама Нацрта закона, а 
што би као последицу произвело промену већ прихваћене концепције Нацрта закона, а то је 
оцењено као неприхватљиво. 

Такође, на веб сајту тадашњег Министарства за инфраструктуру и енергетику 
заинтересоване стране имале су  и могућност да дају примедбе на Нацрт закона у периоду од 
10. до 20. новембра 2011. године. Том приликом Радној групи за израду Нацрта закона о 
безбедности и интероперабилности железнице достављене су примедбе Синдиката 
железничара Србије и Дирекције за инфраструктуру АД „Железнице Србије”. Примедбе 
Дирекције за инфраструктуру АД „Железнице Србије су делимично прихваћене. Нису 
прихваћене примедбе које су се односиле на материју која није везана за овај нацрт закона и 
које су у супротностима са прописима Европске Уније, док су прихваћене примедбе које су 
се односиле на чл. 128 и 129. Нацрта закона и уврштене у исти. Примедбе Синдиката 
железничара Србије нису прихваћене, јер су у супротности са захтевима Европске уније. 

Дирекција за железнице је активно учествовала у изради овог закона, као и АД 
„Железнице Србије”, Београд и подржали су доношење истог. 

 

Које ће се мере током примене закона предузети да би се остварило оно што се 
доношењем закона намерава 

 

 Након доношења овог закона планирано је да Влада, министарство надлежно за 
послове саобраћаја и Дирекција за железнице донесу већи број подзаконских аката на основу 
овлашћења у Нацрту закону, чиме ће се на свеобухватни начин уредити област железничког 
саобраћаја. 

 
 

 


