
АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 
 
 

Закон о жичарама за транспорт лица је нови закон, који уређује област која до сада није 
уређена.  

У Републици Србији се жичаре за транспорт лица искључиво користе у ски-центрима и 
на скијалиштима, а претежно у ски-центрима Копаоник, Стара планина и Торник у којима су 
ски стазе добро повезане системом жичара. У плану је да се у најскоријем року изграде нове 
жичаре на Копаонику, а на Златибору је планирана изградња три нове стазе са системом жичара. 
Тенденција развоја планинских центара Републике Србије са повећавањем капацитета система 
жичара је озбиљан државни пројекат и део платформе економског развоја планинских центара 
Централне Европе. Из овога произилази да ће се у Србији капацитет жичара све више 
повећавати што захтева уређење ове области са правног и економског аспекта. Истовремено се 
са повећањем капацитета увећавају и ризици безбедности у њиховом коришћењу, па је 
неопходно и са техничког аспекта уредити ову област. 

Такође, Закон о железници („Службени гласник РС”, број 45/13) предвиђа обавезу 
доношења посебног закона којим би се по први пут уредила област жичара, што је неопходно из 
више разлога: 

1) Жичара представља врло комплексан систем са правно-техничког и безбедносног 
аспекта и зато мора бити уређена посебним прописима. У закону у коме се највише помиње 
појам жичара, Закону о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, брoj 46/2006), има мало 
одредаба које се односе конкретно на жичаре и оне су врло уопштене. 

2) У прописима не постоји јединствена терминологија везана за жичаре, а и код 
утврђених термина су дефиниције истих термина често различите. Неких термина и дефиниција 
уопште нема, а постоје и нејасноће шта све спада у постројење жичаре и како се жичаре деле. 
Зато се мора прво дефинисати шта је жичара и који су њени подсистеми, а затим направити 
прецизна подела жичара, нарочито према технолошким обележјима. Затим се морају усвојити 
јединствени термини и њихове дефиниције који су усклађени са Директивом 2000/9/ЕЗ која се 
односи на жичаре за транспорт путника. 

3) Усклађивање прописа из области жичара са Директивом 2000/9/ЕЗ која се односи на 
жичаре за транспорт путника је неопходно из два разлога. Прво, зато што је стратешки циљ 
Републике Србије чланство у ЕУ, а други разлог је тај што је она унела нов приступ жичарама 
увођењем техничких, правних и економских новина у ову област, као и новине у структури 
управних органа . 

Увидом у стање законодавства у земљама ЕУ, ова директива се углавном примењује 
путем домаћих закона, на пример: 

- Словенија: Закон о жичарама и ски лифтовима из 2003. године и Уредба о жичрама за 
превоз особа из 2005. године; 

- Хрватска: Закон о жичарама за пријевоз особа из 2007. године; 
- Босна и Херцеговина: Закон о жичарама за превоз лица. 

 Прописи из области жичара такође треба максимално да буду усклађени са 
хармонизованим европским нормама везаним за жичаре које су усвојене од стране ЦЕН 
(Европски одбор за стандардизацију) и преузете од стране Института за стандардизацију Србије 
као српски стандарди.  

 Чланом 77. ССП-а који се односи на стандардизацију, метрологију, акредитацију и оцену 
усаглашености Република Србија се обавезала да ће предузети неопходне мере како би се 
постигла усклађеност са техничким прописима ЕУ и Европском стандардизацијом,  
метрологијом, акредитацијуом и процедурама оцене усаглашености. У том циљу Република 



Србија и ЕУ ће настојати да промовишу употребу техничких прописа ЕУ, европских стандарда 
и поступака за оцену усаглашености.  

Што се тиче важећих подзаконских аката који уређују област жичара (3 правилника и 22 
интерне процедуре ЈП ''Скијалиште Србије'' које су донесене због недостатка одговарајућих 
прописа), може се закључити да не обрађују све потребне аспекте проблема, да нису у складу са 
актуелном ситуацијом и да не обухватају све потребне елементе. Наиме, Правилници о 
техничким нормативима за особне жичаре и ски лифтове највећим делом се односе на 
пројектовање и изградњу жичара, а врло мало на коришћење и одржавање. Донети су 1985. и 
1986. године, а правни основ за њихово доношење су били Закон о стандардизацији (Сл. лист 
СФРЈ, бр. 38/77 и 11/80) и Закон о стандардизацији (Сл. лист СРЈ 30/96, 59/98) који више нису 
на снази. Процедуре су донете на основу Статута ЈП “Скијалишта Србије“ из 2006. и њима се 
уређује област коришћења жичара, али то су интерне процедуре, јер дефинишу поједине радње 
које се односе само на поступање “Скијалишта Србије“. 

Поред наведених питања неопходно је дефинисати специфична питања везана за 
концесије у области жичара. Наиме, са једне стране једино предузеће које је овлашћено да се 
бави свим сегментима жичара у Републици Србији је ЈП "Скијалишта Србије" а са друге стране 
Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011) у чл. 11. 
даје могућност давања концесија ради комерцијалног коришћења жичара. Концесију у смислу 
овог закона надлежно јавно тело уступа домаћем или страном лицу на одређено време, под 
посебно прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде. Тиме се отвара цео пакет 
економско-правних питања везаних за жичаре које је неопходно решити: 

Које јавно тело треба да буде надлежно за давање концесија  и под којим условима то 
тело може дати концесију за комерцијално коришћење жичаре? 

Каква су права и обавезе ЈП "Скијалишта Србије" које је тренутно једино предузеће 
надлежно за жичаре у Републици Србији, ако концесију добије неко друго домаће или страно 
предузеће? 

Каква су права и обавезе домаћег или страног предузећа које добије концесију ради 
комерцијалног коришћења жичара? 

Каква ће бити подела надлежности по министарствима и јавним телима када се ради о 
добијању грађевинске дозволе, додели концесија и управљању скијалиштима? 

Када су у питању безбедносни ризици у РС не постоји прецизна евиденција незгода у 
току рада жичаре, али је на основу података из праксе утврђено да су повреде лица који користе 
жичаре релативно ретке. Ипак безбедносни разици су значајни јер незгоде повезане са жичарама 
могу имати за исход повреде или смрт већег броја људи, док је у неким случајевима неопходно 
извршити евакуацију лица. 

Примери неких несрећа који су се догодиле у Европи: 
- 1995: Грешка радника изазвала је пад кабине у Аустрији - није било повређених нити 

жртава; 
- 1999: 20 особа је изгубило живот приликом пада гондоле у Француској; 
- 2000: Приликом уласка у станицу дошло је до квара кочнице кабине у Немачкој, тада је 

повређено 23 особе; 
- 2004: Пад кабине у Аустрији - велики број повређених. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Циљеви који се доношењем закона постижу 
 
 
Разлози за доношење овог закона садржани су у потреби јединственог уређења ове 

материје, да би се обезбедио већи степен заштите живота, здравља и безбедности лица која 
користе жичаре.  

Жичаре су делимично обрађене у Закону о железници („Службени гласник РС”, број 
45/13). Међутим, због обимности ове области, потребе за усклађивањем жичара за транспорт 
лица са ЕУ законодавством и доношењем подзаконских прописа, којима би се даље нормирала 
ова област, било је неопходно да се приступи изради овог закона. 

Овим законом уређују се жичаре, услови за изградњу, реконструкцију и о др жавање и 
други захтеви; стављање на тржиште и/или у употребу подсистема и безбедносних 
компонената постројења жичара за транспорт лица; управљање постројењем жичаре за 
транспорт лица; додела концесија за постројења жичара, органи и организације тела надлежних 
за спровођење овог закона и вршење надзора над применом овог закона. 

Појам жичара и елементарни захтеви везани за безбедност рада жичаре су обухваћени  
Законом о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”, број 46/2006). Овим законом се 
између осталог прописују услови за уређење, одржавање и опремање јавног скијалишта, а 
жичаре су према члану 7. истог закона саставни део скијалишта. У члану 5. се даље каже да су 
уређење, опремање, одржавање, коришћење и управљање скијалиштем делатности којима се 
бави скијашки центар који се оснива као јавно предузеће, а у члану 11. да изградња жичаре 
представља радњу уређења скијалишта. 

Из свега претходно наведеног можемо закључити да је скијашки центар који се оснива 
као јавно предузеће надлежан за уређење, опремање, одржавање, коришћење, управљање и 
изградњу жичаре. Одлуком о оснивању јавног предузећа за управљање јавним скијалиштима, 
као и другим посебно уређеним површинама намењеним за скијање и специјализоване зимске 
спортске активности („Службени гласник РС”, број 46/2006) основано је јавно предузеће ЈП 
„Скијалишта Србије”. Међутим, Закон о јавним скијалиштима се не бави ниједним од наведених 
питања. Жичара представља транспортни систем за које је надлежно министарство надлежно за 
транспорт (саобраћај). 

Доношењем овог закона у који је имплементирана Директива о жичарама оствариће се 
следећи циљеви: 

- Уређивање области жичара по први пут у РС и стварање правног оквира за 
 њихово функционисање на безбедан начин, 
- Усклађивање са прописима ЕУ, као део стратегије РС у приступању ЕУ и као део 
стратегије унапређивања планинског туризма РС, 
- Уређивање области жичара у делу који се тиче безбедности прописивањем 
безбедносних захтева,техничких захтева за одржавање и оперативно-техничких захтева 
који се примењују на пројектовање, изградњу и коришћење жичара и прописивањем  
процедура добијања одобрења за рад жичаре, организовања, одржавања, контроле, 
евиденције, стручног прегледа и надзора над жичарама, чиме се директно утиче на 
обезбеђивање максималне безбедности лица и имовине. Такође, на начин прописан 
законом утврђује се по први пут одговорност правних и физичких лица која учествују у 
обављању горе наведених послова,  и   
- Отварање тржишта везаног за градњу и обављање услуге јавног превоза 
жичарама давањем концесија на основу закона и подзаконског акта који ће прописати 
ближе услове за добијање концесије.  
 

 
3. Друге могућности за решавање проблема 
 



 
С обзиром  да је Законом о железници („Службени гласник РС”, број 45/13) предвиђена 

обавеза доношења посебног закона којим би се по први пут уредила област жичара у Републици 
Србији у целини, не постоје друге могућности за решавање наведених питања и за уређивање 
ове области. Такође, пракса земаља у региону је показала да је најбољи начин за решавање 
проблема и уређење ове области кроз доношење системског закона који свеобухватним 
приступом третира све сегменте везане за област жичара. 

 
 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
 
 

Жичаре по Уредби о класификацији делатности („Службени гласник РС“ број 54/2010) 
спадају у саобраћајну делатност и у Републици Србији нису уређене посебним законом, али 
постоје прописи који у мањој или већој мери уређују поједине области жичара за превоз 
путника и то су: 

- Закон о јавним скијалиштима („Службени гласник РС”,број 46/2006) Закон о железници 
(„Службени гласник РС“, број 45/2013), 

- Закон о јавно-приватном парнтерству и концесијама („Службени гласник РС”, број 
88/2011), 

- Правилник о техничким нормативима за особне жичаре („Службени лист СФРЈ”, број 
29/86), 

- Правилник о техничким нормативима за ски-лифтове („Службени лист СФРЈ”, бр. 2/85 
и 11/85 - исп.), 

- Интерни правилници и процедуре ЈП „Скијалишта Србије” (Правилник о коришћењу 
скијалишта, употреби специјалне механизације и реду на скијалишту; 22 интерне процедуре о 
употреби жичара). 

Констатујемо, након свега претходног наведеног, да у Републици Србији не постоји, 
нити је постојао посебан закон којим се уређује област жичара, а капацитет и сложеност жичара 
расте. Цела материја је јако слабо регулисана прописима. Доношење овог закона је једина 
могућност за превазилажење свих наведених проблема и једини начин да се примена овог 
закона којим се уређује област жичара учини практичном и ефикасном. 

 
 

5. На кога ће и како утицати предложена решења 
 

С обзиром да ће се предложеним решењима по први пут у Републици Србији регулисати 
област жичара, очекује се позитиван утицај како на директне кориснике жичара, чија ће права 
по први пут бити заштићена законом у складу са европским стандардима, тако и на сва друга 
физичка и правна лица која индиректно учествују у реализацији и примени овог закона.  

Тренутно не постоји целокупна евиденција о броју, стању и локацијама жичара у 
Републици Србији, али је у току процедура прикупљања поменутих података уз напомену да 
таква процедура захтева дужи временски период. Предлогом закона прописана је обавеза да 
Дирекција за железнице води евиденцију жичара и свих субјеката одређених овим законом који 
утичу на безбедност рада жичара.  

Такође, унапређењем области жичара могу се привући стране инвестиције које би имале 
позитиван ефекат на привреду и грађане у целини. Тржиште ЕУ је развојно тржиште, где се 
већина активности односи на замењивање и унапређење постојећих жичара. Због тога су 
произвођачи и оператери заинтересовани за појављивање на тржишту РС. 



 

 
6. Трошкове које ће примена закона створити грађанима и привреди  

 
Примена овог закона не ствара нове трошкове грађанима.  
Како је Законом о жичарама за транспорт лица прописано да жичаре које испуњавају 

услове за рад на дан ступања на снагу овог закона дужне су ускладити своје акте, рад и 
пословање ако испуњавају минималне услове за безбедност најкасније у року од 6 месеци од 
дана ступања на снагу овог закона и прописа донетих на основу овог закона, сви власници 
жичара ће бити у обавези да се прилагоде захтевима који су прописани овим законом и 
подзаконским актима. 

Потенцијални трошкови су следећи: 
- Трошкови за формирање мање организационе јединице у Дирекцији за железнице који 

ће се бавити пословима прописаним овим законом (евиденција жичаре и свих субјеката везаних 
за жичаре, издавање одобрења, праћење прописа, учествовање у раду међународних 
организација у области жичара). 

- Трошкови запошљавања особа у Министарству надлежном за жичаре.  
Напомињемо да је Одлуком Владе РС на снази забрана запошљавања нових кадрова до 

краја 2015. године. С тим у вези, сви послови везани за жичаре биће прерасподељени на кадрове 
који су тренутно запослени у Министарству и Дирекцији за железнице. По НПАА је предвиђено 
минимално 1 ново радно место у ресорном министарству и 2 нова радна места у Дирекцији за 
железнице како,мада су праве потребе веће. 

- Трошкови доношења подзаконских аката од стране државне управе. Постоји 
Методологија за процену трошкова израде закона и подзаконских аката, али у овом тренутку 
неће бити додатних трошкова јер ће се израдом подзаконских аката бавити постојећи кадрови. 

-  Додатни трошкови за управљача жичаре који обухватају трошкове годишњег стручног 
прегледа жичаре, трошкове прибављања одобрења за рад жичаре, као и трошкове стручног 
оспособљавања радника на жичарама. У овом тренутку ове трошкове није могуће тачно 
одредити, али имајући у виду висину ski pass-a (око 100 евра седмодневни) с једне стране, као и 
нпр. трошкове издавања дозволе за коришћење железничких возила које издаје Дирекција за 
железнице а који се крећу од 15.000 до 50.000 динара, сматрамо да су додатни трошкови за 
управљача занемарљиви и да у сваком случају неће утицати на висину услуга које пружају 
крајњим корисницима.  
 
 

7. Да ли су позитивне последице доношења закона такве да оправдавају трошкове које 
ће створити 
 
Што се тиче користи и позитивних последица доношења закона, анализом међународних 

искустава заснованих на структури трошкова и користи доношења закона, користи за управљаче 
и кориснике жичара су: 

- Жичаре ће бити безбедније што доводи повећања броја корисника као и угледа и 
репутације дестинације где су жичаре лоциране; 

- Смањење трошкова куповине постројења применом заједничких стандарда и 
процедура ЕУ; 

- Већи избор и флексибилност приликом куповине опреме за жичаре; 
- Могуће је да дође до пада трошкова осигурања скијашких постројења и лакшег 

закључивања уговора о осигурању јер су законом регулисани безбедносни 
захтеви. 



Имајући у виду наведене користи, као и чињеницу да ће трошкови бити занемарљиви у 
односу на јединичну цену, сматрамо да су несумњиво позитивне последице доношења закона. 

 

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

 

Прецизираним уређивањем система у области жичара значајно ће се подстаћи 
интересовање домаћих и страних правних и физичких лица за улагања у област жичара. 

У Нацрту закона о жичарама за транспорт лица је поменута могућност давања концесија и 
јавно приватно парнтерство (ППП) у области жичара за обављање услуге јавног транспорта 
лица односно за грађење жичара. 

 Иако је рад жичара углавном повезан са туризмом, посебно у планинским подручјима, 
жичаре се могу користити као средство градског превоза. 

Тренутно постоји око 17500 жичара у Европи и оне чине 60% од укупног броја жичара 
широм света (око 30000). Између 2001. и 2010. просечно је изграђено мање од 300 жичара 
годишње. 

На тржишту жичара у РС не постоји ниједан произвођач жичара, а компаније из ЕУ чине око 
90% светске индустије жичара. Главне европске компаније за производњу жичара  су Poma из 
Француске, Leitner из Италије и Doopelmayer Gareventa Group из Аустије и Швајцарске. 
Производни капацитети  ове групе као и места продаје и пружања услуга налазе се у преко 33 
земље, а до сада су изградили више од 14100 постојења у преко 83 земље, међу којима једно у 
Словенији, 2 у Црној Гори и 2 у Србији. Такође, анализирајући тржиште у земљама ЕУ, 
примећен је тренд да се углавном у једној земљи појављује једна од компанија за производњу 
жичара. Наиме, разлог је свакако мали број жичара по свакој земљи појединачно и свакао да је 
једноставније да се једна компанија сконцентрише на једном тржишту и ту обезбеди све 
неопходне садржаје (сервиси, резервни делови и сл). 

Произвођачи жичара и компонената морају имати равноправан третман на тржишту, без 
обзира где је жичара произведена. 

Тржиште ЕУ је развијено тржиште, где се већина активности односи на замењивање и 
унапређење постојећих жичара. Због тога су произвођачи и оператери заинтересовани за 
појављивање на тржишту РС. 

 
9. 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 

најзначајнијих интересних група везано за област жичара (Министарства привреде, 
Министарства правде, Министарства трговине туризма и телекомуникација, Дирекције за 
железнице, ЈП „Скијалишта Србије”, Института за стандардизацију Србије, Републичке агенције 
за просторно планирање, Завода за заштиту природе Србије, Саобраћајног факултета, 
Машинског факултета и Грађевинског факултета Универзитета у Београду).  

О Нацрту закона о жичарама за транспорт лица 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 о жичарама за транспорт лица је био објављен и на сајту министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, надлежног за послове саобраћаја као и на порталу 
е-управе. Текст Нацрта закона представљен је на расправи организованој у Београду дана 22. 



августа 2014. године, расправи организованој у Ужицу дана 26. августа 2014. године, расправи 
организованој у Зајечару дана 28. августа 2014. године, расправи организованој у Нишу дана 29. 
августа 2014. године и расправи организованој у Новом Саду дана 01. септембра 2014. године. 

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. 

Неки од предлога који су дати суштински мењају модел Нацрта закона, док други нису у 
складу са Директивом ЕУ 2000/9 те из тог разлога нису увршћени у Нацрт закона. И други 
предлози за измене појединих решења у Нацрту закона накнадно су били предмет расправе на 
Радној групи, детаљно су разматрани, цењени од стране свих стручних чланова Радне групе и на 
крају прихваћени у предложеној форми чиме је постигнуто прихватљиво решење за све стране.   

Нацрт закона о жичарама за транспорт лица ће бити разматран и од стране Канцеларије 
за европске интеграције која је задужена за усклађивање прописа са прописима Европске уније.  

 

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

 

 
Након доношења овог закона планирано је доношење подзаконских аката, од стране 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, како би овај закон могао да има 
пуну примену. 

Такође, веома значајан је и инспекцијски надзор над спровођењем овог закона прописа и 
општих аката донесених на основу овог закона закона и других прописа који се односе на рад 
жичаре на безбедан начин. 

Капацитете за спровођење предложених решења овог закона можемо сврстати у : 
- Институционалне – за спровођење овог закона биће задужени првенствено Министарство 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Дирекција за железнице директно, а 
индиректно и на друге државне органе, институције и предузећа, попут нпр Скијалишта 
Србије. Свакако ће морати да се ојачају административни капацитети и ресорног 
министарства и Дирекције за железнице ,јер постојећи капацитети нису довољни за 
спровођење овог закона (минимално 1 ново радно место у ресорном министарству и 2 
нова радна места у Дирекцији за железнице како је предвиђено у НПАА,мада су праве 
потребе веће). Напомињемо да је Одлуком Владе РС на снази забрана запошљавања 
нових кадрова до краја 2015. године. С тим у вези, сви послови везани за жичаре у првом 
кораку биће прерасподељени на кадрове који су тренутно запослени у Министарству и 
Дирекцији за железнице. Имајући у виду активности у другим државним органима, 
институцијама и предузећима, сматрамо да неће постојати потреба за јачање 
институционалних капацитета. 

- Нерегуларне и остале мере и активности – које ће бити спроведене у оквиру постојећих 
економских и организационих капацитета  Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре и Дирекције за железнице. 

 
Свакако да ће се спровођење овог Закона и ефекти које ће имати на област коју уређује и 

друштво пратити и анализирати, како у самом Министарству и Дирекцији за железнице, тако и, 
по потреби, кроз радне групе које ће Министарство оформити, као што је урађено и када се 
приступило изради овог закона, од свих заинтересованих страна у процесу. Ово је посебно 
битно имајући у виду да се област жичара по први пут системски уређује у Републици Србији и 
да ће се кроз праћење спровођења овог закона добити реална слика о стању у овој области. 
 


