
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 

Уставни основ за доношење овог закона 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 уговорима о превозу у железничком саобраћају („Службени лист 
СРЈ“, број 26/95) донет је 1995. године на савезном нивоу, а у складу са Уставном повељом и 
Законом о спровођењу Уставне повеље примењује се од 2003. године као републички закон. 
Овим законом уређени су уговорни и други облигациони односи у области превоза путника и 
робе у железничком саобраћају. 

Период од ступања на снагу важећег Закона о уговорима о превозу у железничком 
саобраћају до данас, обележен је суштинском реформом прописа из области железничког 
саобраћаја у Европи, која има за резултат нове институционалне оквире у железничком 
сектору праћене новим концептом уређења железнице који подразумева нове субјекте, 
другачије односе и нову терминологију у области закључења и извршења уговора о превозу 
путника и робе у железничком саобраћају. У овим променама стваране су нове институције, 
напуштен је традиционални концепт уређења железнице, а и промењен је приступ и поглед 
на права корисника у путничком и робном саобраћају. 

Разлози за измену Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају произилазе 
и из чињенице да су донета два нова системска железничка закона, Закон о железници 
(„Службени гласник РС”, број 45/13) и Закон о безбедности и интероперабилности железнице 
(„Службени гласник РС”, број 104/13), који су усклађени са прва три пакета директива ЕУ и 
прописима ЕУ из области безбедности, чиме тржиште Републике Србије треба да постане 
либерализовано и интероперабилно а пре свега конкурентно што изискује бољи квалитет 
услуге, шира права корисника и нове уговорне односе на бази воље страна и интереса. 

Уговори о превозу, као инструменти уређења и продаје услуге у железничком 
саобраћају, а надасве основа за остваривање разних права, у свом закључењу, а посебно у 
извршењу, су изузетно специфични, почев од страна у њему, актера у извршењу, трајању, 
специфичних права и основа за рокове, бројних правних инструмената као на пример права 
располагања робом у току извршења уговора и слично. 

За неопходне измене одредаба правне материје коју уређује Закон о уговорима о 
превозу у железничком саобраћају суштински обавезујуће смернице даје Конвенција COTIF у 
свом садржају на основу Протокола о изменама из 1999. године, којим су јединствена 
правила за међународни уговор о превозу путника и робе већ усклађена са захтевима из 
Директиве Савета 2012/34 као основне и развојне директиве ЕУ.  

Важећи Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају не уважава  могућност 
раздвајања превоза од управљања инфраструктуром те због тога не предвиђа  постојање више 
узастопних превозника у једном уговору о превозу, извршног превозника, платиоца 
превознине који не мора да буде ни прималац ни пошиљалац као ни одговорност за особље 
инфраструктуре које учествује у извршењу уговора о превозу. 

У важећем  Закону о уговорима о превозу у железничком саобраћају који се односи на 
путнике постојећа пракса је далеко надмашила прописане законске обавезе које су још увек 
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на нивоу 1974. године, па је с тога неопходно законски регулисати минималне захтеве у 
погледу информација које се путницима морају пружити пре и у току путовања, ширу 
могућност куповине и резервације карата и др.  

У свим одредбама Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају које се 
односе на остварење права у новчаним износима накнаде су изражене у немачким маркама 
што је неопходно изменити у постојећу валуту. 
  У циљу побољшања услуга железничких превозника, обезбеђивања њиховог 
равноправног положаја на тржишту Републике Србије путем обавезивања на дефинисан  
јединствен основни пакет услуга и јединствен  поступак извршења уговора о превозу, 
потребно је материју важећег Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају 
осавременити у мери што ближој захтевима које већ увелико испуњава међународни уговор у 
складу са Протоколом о изменама  Конвенције COTIF који је наша држава ратификовала и 
који се у међународном железничком саобраћају примењује од 1. јула 2006. године. 

Терминологија која се користи у важећем Закону о уговорима о превозу у 
железничком саобраћају је застарела и потребно ју је иновирати новим решењима.  

Доношењем наведеног Закона успоставиће се права и обавезе путника у железничком 
саобраћају у циљу оснаживања права путника и побољшања ефикасности и атрактивности 
железничког превоза. 
 Основни циљеви који су се желели постићи, доношењем и имплементацијом овог 
закона, је побољшање ефикасности железничког система Републике Србије, његовог 
интегрисања у тржиште транспортних услуга, као и интеграција српских железница у 
железнички систем Европске уније. 

  Задржавање постојећег закона без измена значило би његову неусклађеност са 
јединственим правилима о уговорима о превозу путника и робе у међународном саобраћају – 
Конвенција COTIF, директивом ЕУ 2012/34, Уредбом ЕУ 1371/2007, Законом о железници, 
као и установљеном праксом у закључењу и извршењу уговора о превозу.  

Ступањем на снагу новог Закона детаљније би се регулисала област уговора о превозу 
у железничком саобраћају у складу са међународним прописима. 
 

 
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА  

 
  
1. Опште oдрeдбe 
  
 У делу који се односи на опште одредбе прописана је сврха закона, дефиниције 
појединих израза као и тарифa. Овим законом уређују се уговорни и други облигациони 
односи у области јавног превоза путника и ствари у унутрашњем железничком саобраћају. 
 
2. Превоз путника 
 

Ова област детаљније разрађује Уговоре о превозу путника као и одговорности 
превозника. Уговором о превозу путника прописана су права и обавезе путника и превозника, 
док је у делу који се тиче одговорности превозника прецизније дефинисана његова 
одговорност као и ослобађање од одговорности. 

 
3. Превоз пртљага и праћених возила 
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 Ово поглавље регулише уговор о превозу пртљага, ручни пртљаг, превоз праћених 
возила, одговорности превозника настале при превозу пртљага и праћених возила као и 
рекламације, потраживања и тужбе. 
 
4. Превоз ствари 
 
 Област превоз ствари обухвата уговор о превозу робе, уговор о превозу кола као 
превозног средства, товарни и колски лист, електронски товарни и колски лист, доказна снага 
товарног и колског листа,  превозни трошкови, паковање робе, наручивање кола, утовар и 
истовар робе, утврђивање масе и проверавање пошиљке, обављање царинских и других 
поступака, измена уговора о превозу, извршење превоза, сметње при превозу, сметње при 
издавању, отклањање сметње при превозу и издавању, издавање пошиљке, одношење и 
продаја робе, одговорност превозника, одговорност у случају губитка у маси при превозу, 
одштета у случају губитка, одштета у случају оштећења, одштета у случају прекорачења рока 
испоруке, лица за која одговара превозник као и рекламације, потраживања и тужбе .   

Овим Нацртом закона је прописано да министар надлежан за послове саобраћаја 
прописује форму, изглед и садржину товарног и колског листа. 

Увођење електронског товарног и колског листа омогућава брзу и ефикасну 
комуникацију између корисника и превозника, што представља новину у овом закону.  
 
5. Kомбиновани превоз 
 

 Ово поглавље обухвата уговор о комбинованом превозу и одговоност 
превозника. Ближе је дефинисана одговорност превозника за штету насталу обављањем 
комбинованог превоза. 
  
6. Прелазне и завршне одредбе 
 
 У овом делу садржане су одредбе у вези стављања ван снаге постојећег Закона о 
уговорима о превозу у железничком саобраћају и ступања на снагу овог закона. 
  

 
VII. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

За спровођење овог закона није потребно обезбедити средства у буџету Републике 
Србије. 


	I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
	II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА

