
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 
 
 

Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају је "lex specialis" у односу на 
Закон о облигационим односима јер се одредбама овог закона ближе уређује област уговарања и 
других облигационих односа при превозу путника и ствари железницом. 

Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени лист СРЈ” број 
26/95) који је сада на снази је у многим сегметима превазиђен јер су се у периоду од његовог 
доношења до данас догодиле бројне промене у области железничког саобраћаја. Као што је 
познато, у време доношења овог закона постојало је једно железничко предузеће на територији 
Републике Србије које је било управљач инфраструктуром и у исто време превозник путника и 
ствари. Међутим, од 1995. године до данас, дошло је до суштинских промена у погледу 
реструктуирања железничких предузећа у највећем броју европских земаља са циљем одвајања 
управљача инфраструктуре од превоза и њихове либерализације на тржишту капитала. Такође, у 
Републици Србији су створени законски предуслови за развој конкуренције на транспортном 
тржишту пружања услуге превоза железницом доношењем: 

1) Закона о потврђивању Протокола од 03. јуна 1999. године о изменама Конвенције о 
међународним железничким превозима (COTIF) од 9.маја 1980. године и Конвенције о 
међународним железничким превозима (COTIF) од 9.маја 1980. године у верзији на основу 
Протокола од 03. јуна 1999. године који је усвојен у Скупштини Републике Србије у новембру 
2007. године чиме су усвојени основни принципи функционисања више железничких 
превозника повезаних у систем који функционише на истој инфраструктури.  

2) Новог Закона о железници („Службени гласник РС” број 45/2013) и новог Закона о 
безбедности и интероперабилности („Службени гласник РС” број 104/2013) којима су уређене 
области управљања јавном железничком инфраструктуром у Републици Србији и обављања 
делатности превоза путника и ствари на начелима раздвајања послова у железничком 
саобраћају. На овај начин је омогућено функционисање транспортног тржишта на коме је 
заступљена разноврсност понуда за обављање превоза железницом. 

3) Законом о електронском потпису („Службени гласник РС” број 135/2004) којим је 
омогућен прелазак са традиционалне папирне форме превозне документације у железничком 
саобраћају на електронску форму која је економичнија, безбедна за пренос и поуздана једнако 
као и документација у папирној форми. 
 
 Доношење новог Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају неопходно је 
из више разлога: 

1) Усклађивање прописа који се односе на уговоре о превозу путника и ствари у 
железничком саобраћају са Протоколом Конвенције о међународним железничким превозима 
(COTIF) из 1999.године је законска обавеза.  

2) Имајући у виду да је стратешки циљ Републике Србије чланство у ЕУ, обезбеђење 
амбијента за развој интерног транспортног тржишта у железничком саобраћају је од изузетног 
значаја за успостављање интегративног железничког простора под једнаким условима за све 
превознике. 

3) Железнички превоз путника и ствари у Републици Србији мора ићи у корак са 
тенденцијама и циљевима железничких предузећа осталих европских земаља, што подразумева 
усклађивање прописа који се односе на уговарање превозних и других услуга, на права и 
обавезе корисника железничких услуга, одговорностри железничких превозника према 
корисницима и међусобне одговорности превозника који заједно обављају превозну услугу.  



4) Усаглашавање са Директивом ЕУ 1371/2007 која се односи на превоз путника је 
неопходно како би се права и обавезе путника у железничком саобраћају у Републици Србији 
изједначила са правима и обавезама путника у другим земљама. 
 

 
2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

 
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби јединственог уређења ове 

правне области, како би се обезбедили услови за развој конкуретности на транспортном 
тржишту, под једнаким и транспарентним условима за све железничке превознике и све 
кориснике.  

Основи циљ доношења овог закона је повећање укупне транспортне ефикасности, 
увођење принципа слободног приступа који подразумева исте услове за све кориснике и 
превознике, унификација основних превозних исправа како би се поједноставили поступци 
приликом преузимања путника и ствари као и приликом примопредаје између превозника који 
обављају превозну услугу у једном превозном ланцу од полазне до крајње станице. 

Овим законом се усаглашавају права и обавезе путника у Републици Србији са 
стандардима који се примењују у земљама Европске Уније чиме се подиже квалитет 
железничког превоза и његова поузданост у односу на друге видове саобраћаја.   

Одредбама овог закона омогућава се пословање више железничких превозника који могу 
појединачно обавити превоз путника и ствари или заједно при чему један превозник који 
закључује уговор о превозу постаје уговорни превозник, а остали који преузимају путника и 
ствари од уговорног превозника постају узастопни превозници и одговарају за обављање 
превоза по том уговору. На овај начин уводи се једнообразно поступање приликом склапања 
уговора о превозу између железничких превозника и корисника као и у другим европским 
земљама.  

Увођење електронског пословања код израде превозних исправа у железничком превозу 
ствари омогућава брзу и ефикасну комуникацију између корисника и превозника, ако и између 
самих превозника који заједно учествују у пружању превозне услуге. Коришћењем електронске 
документације смањују се трошкови корисника за одлазак до железничких службених места 
ради предаје односно преузимања документације за одређени превоз, као и трошкови 
превозника који настају због предузимања мера за чување документације, преношење превозних 
исправа и остале документације од отправне до упутне станице.  

 
 

3. Друге могућности за решавање проблема 
 

Постоји могућност да се изменама и допунама Закона о железници предвиде одредбе овог 
закона, али је оцењено да је ова област потпуно засебна у односу на концепт Закона о 
железници и да је зато треба уредити посебним законом. 

 
 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
 

Доношењем овог закона уредиће се област уговарања превоза путника и ствари у складу са 
потребама тржишта, потребама путника и корисника у превозу ствари, потребама превозника, а 
истовремено ће се ускладити са релевантним прописима ЕУ и потврђеним међународним 
споразумима које је Република Србија потписала и ратификовала у Народној скупштини. 

 
 

5. На кога ће и како утицати предложена решења 



 

Предложена решења ће утицати на путнике у смислу повећања права путника, њиховог 
обавештавања и коришћења превозне услуге. Корисници у превозу ствари добиће олакшице у 
смислу поступка уговарања превоза са превозником. Предвиђена је могућност уговорног, 
узастопног и извршног превозника. У погледу превозника дефинишу се процедуре и документа 
неопходна за превоз. уводи се појам електронског товарног листа чиме ће бити остварене и 
временске и новчане уштеде. Такође дефинисана је одговорност превозника на начин који је 
усмерен на тржишни начин пословања где су у центру пажње интереси путника и корисника у 
превозу ствари. 

 

 
6. Трошкове које ће примена закона створити грађанима и привреди  

 

Путници неће имати додатне трошкове у односу на постојеће, а у погледу повраћаја 
превозних трошкова или њиховог дела предвиђена су и већа права у односу на постојећа. 
Привреда као корисник услуга у превозу ствари неће имати додатне трошкове, а процедуре 
уговарања су јасније и брже у односу на постојећа решења. 

 

 

7. Да ли се законом подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 
тржишна конкуренција 
 

Законом се подржава и апсолутно је могућа примена одредби закона на услове отвореног 
тржишта тј за појаву више превозника који имају уговор са управљачем инфраструктуре са 
истим правима и без дискриминације. Овај концепт дефинисан је Законом о железници 
(„Службени гласник РС”, број 45/13). 

 

 
8. Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о закону  

 
Током израде овог закона, била је формирана Радна група састављена од представника 

више министарстава, „Железнице Србије” ад, Дирекције за железнице, Привредне коморе 
Србије, Саобраћајног факултета и шпедитера.  

О Нацрту закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају одржана је јавна 
расправа, тако да су сви заинтересовани субјекти имати могућност да се изјасне и доставе 
сугестије и примедбе на овај закон. Нацрт закона је био објављен и на сајту министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, надлежног за послове саобраћаја као и на порталу 
е-управе од 25 семптембра 2014. године. Јавна расправа је била организована у периоду од 25. 
септембра до 14. октобра 2014. године у пет градова у Србији и то: у Београду дана 25. 
септембра 2014. године, у Новом Саду дана 29. септембра 2014. године, у Суботици дана 01. 
октобра 2014. године, у Ужицу дана 03. октобра 2014. године као и у Нишу дана 07. октобра 
2014. године. 

На јавној распави у Новом Саду од стране учесника је предложено да се у текст Нацрта 
уврсти дефиниција возне карте, дефиниција границе товарења, да се објављивање реда вожње 
врши у складу са Законом о железници као и да се дефинише да превозник има право да изврши 
контролу возних карата пре уласка у воз. Све ове сугестије је Радне група размотрила након 



јавне расправе и оне су увршћене у текст Нацрта закона. Међутим, сугестија да су чланом 16. 
овог Нацрта дата већа права путника, није прихваћена из разлога ако путник изгуби везу за 
наставак путовања, или је због недоласка воза или сметње у саобраћају спречен да продужи 
путовање, најмање што превозник може да уради је да путника превезе до упутне станице првим 
следећим возом. 

Такође, коментари и сугестије на текст Нацрта закона су нам послати и електонским 
путем од којих су одређене сугестије прихваћене, као нпр. примедба Нис ад, да се у члану 102. 
овог Нацрта брише став „да се у случају потпуног губитка робе или у случају губитка појединих 
комада, при израчунавању износа накнаде штете не врши се никакав одбитак на име губитка у 
маси при превозу” из разлога што се члан 102. Закона односи на задоцњење у испуњењу а не на 
губитак и оштећење. 

Предлози и сугестије са јавне расправе који су били усмерени на побољшање 
предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, 
уграђени су у текст Нацрта закона. Такође, на сва постављена питања су дати прецизни 
одговори који су дали додатна појашњења о овом закону. 

Нацрт закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају ће бити разматран и од 
стране Канцеларије за европске интеграције која је задужена за усклађивање прописа са 
прописима Европске уније 

 
 

 

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

 

За потпуну примену овог закона потребно је завршити процес реформи „Железнице 
Србије” ад односно раздвојити области пословања на инфраструктуру, робни и путнички 
саобраћај. Предвиђено је да се ова активност заврши до краја 2014. године. Такође, потребно је 
да приступ железничкој инфраструктури буде омогућен и другим превозницима, који 
испуњавају услове, а не само националном превознику. Законски услови за ово постоје али у 
пракси још увек немамо више превозника. 

 
 


