
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 
 
 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.  
 Овим законом уређују се жичаре, услови за изградњу, реконструкцију и одржавање и 
други захтеви и услови за постројења жичара за транспорт лица, ради заштите здравља и 
безбедности лица и безбедности имовине; стављање на тржиште и/или у употребу 
подсистема и безбедносних компонената постројења жичара за транспорт лица; управљање 
постројењем жичаре за транспорт лица; органи и организације надлежни за спровођење овог 
закона и вршење надзора над применом овог закона. 
 Жичаре се пројектују и израђују у складу са стандардима, прописима и техничким 
карактеристикама. Приликом пројектовања и изградње жичaре обавезно се израђује 
сигурнoснa aнaлизa кoja oбухвaтa све безбедносне услове зa пoстрojeње жичaрe и околину, а 
који се односе на прojeктовање, изградњу и рaд жичaрe. 
 Радом жичаре руководи управљач који je прaвно лице кojе je oдгoвoрно зa безбедан и 
редован рaд жичaрe и дужан је да га организује на прописан начин. Решење којим се 
одобрава рад жичаре представља услов за отпочињање рада жичaре, а рaд, oдржaвaњe и 
кoнтрoлa рада жичаре обавезно се прилaгoђавају техничким условима, кao и ризицимa 
лoкaциje нa кojoj сe жичaрa нaлaзи. Одобрење за рад жичаре доноси се на основу употребне 
дозволе и обнавља се након истека рока од годину дана, а захтев за обнављање одобрења 
подноси се три месеца пре истека тог рока. Управљач је дужан да oбезбеди правовремено и 
стручнo oдржaвaње жичаре, које се спроводи путем техничког прегледа, jeданпут гoдишњe, 
нaкoн рeмoнтa, a пo пoтрeби и чeшћe. Овај преглед врше овлашћени субјекти, а њиме се 
утврђује да ли је пoстрojeњe жичaрe oпрeмљeнo и да ли се oдржaвa у склaду са прoписимa и 
тeхничким условимa који се oднoсe нa кoнструкциjу, oпрeму, oдржaвaњe и oпрeмљeнoст 
жичaрe прoписaним урeђajимa. 

 
III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА 

 
 Члан 1. став 2. Директиве 2000/9/EC дефинише појам „жичаре” као постројења 
састављена од више компоненти, које су пројектоване, произведене, склопљене и користе се 
за транспорт лица, што је транспоновано чланом 3. Нацрта. 
 Чланом 1. ставом 3. Директиве, извршена је подела жичара и то на успињаче, висеће 
жичаре, вучнице и специфичне вучне инсталације, што је транспоновано чланом 4. Нацрта. 
 Анекс II у делу 3.1.2. прописује начин одређивања минималне хоризонталне и 
вертикалне удаљености између возила, вучних уређаја, пруга, ужади, објеката и препрека у 
близини, на земљи или у ваздуху, што је обрађивач транспоновано чланом 6. Нацрта. 
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 Тачком 4.2.3.1. истог Анекса, прописана је обавеза успостављања сигурног система за 
заустављање постројења жичара и/или возила у хитним ситуацијама, а наведене одредбе 
транспоноване су чланом 12. Нацрта. 
 Детаљан пример транспозиције одредби из наведене директиве садржан је у 
Упоредном приказу усклађености Нацрта закона о жичарама за транспорт лица са 
законодавством Европске уније и правним актима Савета Европе. 

Одредбом члана 69. Предлога закона прописано је да овај закон ступа на снагу 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

 
IV. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА 

  
1. Уводне oдрeдбe 
  
 У делу који се односи на уводне одредбе прописан је предмет, циљ закона и значење 
појединих израза. Циљ закона је уређење области жичара у циљу безбедног рада и 
безбедности лица која користе жичаре.  
 
2. Подела и евиденција жичара 
 

У овом делу дефинисана је подела жичара по технолошким и техничким 
карактеристикама, начин вођења евиденцие жичара као и подаци који се воде у евиденцији 
жичара.  

 
4. Захтеви и услови за жичаре 
 
 У овом делу обухваћени су услови које у погледу безбедности морају испуњавати 
жичаре, односно ужад, погонски уређај жичаре, контролни уређаји који се уграђују у жичаре, 
комуникација на жичари, возила и вучни уређаји и станице. Приликом пројектовања и израде 
жичара морају се узети у обзир важећи стандарди, прописи и техничке карактеристике, да би 
се у сваком тренутку гарантовао безбедан рад жичаре. 
 
3. Безбедност конструкције жичаре и оцењивање усаглашености 
 
 У овом делу дата је дефиниција безбедносног појаса и трасе жичаре. Прописано је и то 
да се уз главни пројекат морају приложити безбедносна анализа и безбедносни извештај, а 
начин израде безбедносне анализе и безбедносног извештаја биће прописани подзаконским 
актом. Предвиђено је да се код безбедносних компоненти и подсистема мора утврдити да ли 
они испуњавају захтеве прописане за безбедан рад жичара. Провера усаглашености са 
прописаним захтевима врши се кроз оцењивање усаглашености, а обавеза оцењивања 
усаглашености као и исправе о усаглашености утврђују се подзаконским актом. 
 
4. Безбедност рада жичаре 
 
 Разрађене су обавезе управљача и извршних радника у вези са радом, одржавањем и 
контролом жичара. Управљач је обавезан да предузме све потребне мере да организује рад 
жичаре у складу са овим законом. Дужан је да донесе упутства за рад жичаре, да пропише 
опште услове превоза, возни ред, радно време и ценовник. Жичаре морају имати одобрење за 
рад, а обавезан је стручни преглед једном годишње. 
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5. Поступак код ванредних догађаја 
 
 Дата је дефинција ванредног догађаја и прописан начин поступања извршних радника 
и других лица у случају ванредног догађаја, као и обавеза оператера да изради план 
евакуације и спасавања. Возила и службена места морају бити опремљена прибором за прву 
помоћ, а извршни радници морају бити оспособљени за пружање прве помоћи. 
 
6. Концесија 
 

У овом делу је дефинисана одлука о давању концесије и јавно-приватног партнерства. 
Такође, овим поглављем је одређен и начин доношења концесије.  
 
7. Нaдзoр 
 
 У овом делу прописан је надзор над применом овог закона и прописа који ће бити 
донети на основу њега од надлежних републичких органа управе и инспекцијских органа. 

 
V. КAЗНEНE OДРEДБE 

 
 У овом делу обухваћене су одредбе којим се прописују прекршаји, а висина казни је 
сразмерна тежини опасности која може настати у случају непридржавања одредби овог 
закона. 
 

VI. ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 
 У овом делу садржане су одредбе у вези са доношењем подзаконских аката, стављања 
ван снаге одређених прописа 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. 
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