
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА 
 
Уставни основ за доношење Закона садржан је у члану  97. став 1. тачка 13. Устава 

Републике Србије, по коме Република Србија уређује и обезбеђује, поред осталог, режим и 
безбедност у свим врстама саобраћаја. 
 
 

II.  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА И ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ОСТВАРУЈУ 
 
Област истраживања несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају у 

Републици Србији делимично је уређен материјалним законима по видовима саобраћаја и 
то: Законом о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 57/11 и 93/12), 
Законом о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РСˮ, број 
104/13), Законом о  пловидби и лукама на унутрашњим водама  („Службени гласник РС”, 
бр. 73/10 и 121/12),  и Законом о поморској пловидби   („Службени гласник РС”, бр.  87/11 
и 104/13), који су створили претпоставку за хармонизацију националног законодавства с 
прописима Европске уније, што представља један од приоритета у оквиру процеса 
приступања Европској унији. Основни разлози за доношење Закона о истраживању 
несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају јесу даље усклађивање са 
стандардима и препорученом праксом Међународне организације цивилног 
ваздухопловства (ICAO)  и Међународне поморске организације (IMO) и правним 
тековинама Европске уније.  

Разлози за доношење Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и 
водном саобраћају првенствено су да се унапреди ниво безбедности у транспортном 
систему Србије кроз спровођење поуздане, непристрасне, транспарентне и ефикасне 
организације за истраживање несрећа и истражног поступка, у складу са законодавством 
ЕУ и међународним конвенцијама. Циљ је, превасходно, да се обезбеди поуздана и 
независна истрага у случају удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају,  озбиљних 
несрећа, у железничком саобраћају, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, 
поморских незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају.  

Оно што се истиче као  један од  разлога за доношење Закона о истраживању  
несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају је усклађивање са свим 
релевантним изворима права у домаће законодавство, чиме се постиже усклађивање 
законодавног система Републике Србије са правом Европске уније (у даљем тексту: ЕУ). 
Нацрт закона уноси у домаће законодавство следеће прописе ЕУ: Уредбу (ЕУ) бр. 
996/2010 Европског парламента и Савета  од 20. октобра 2010. године о истрагама  и 
спречавању несрећа и незгода у цивилном ваздухопловству и стављању ван снаге  
Директиве 94/56/ЕЗ, Директиву 2004/49/ЕЗ Европског парламента и Савета од 29. априла 
2004. године о безбедностти железница Заједнице и измени директиве Савета 95/18/ЕЗ о 
издавању дозвола за обављање услиуга у железничком превозу  и директиве 2001/14/ЕЗ о 
додели железничког, инфраструктурног  капацитета и наплаћивању  такси за коришћење  
железничке инфраструктуре и додели  решења о безбедности и Директиву 2009/18/ЕЗ 
Европског парламента и Савета  од 23. априла 2009. године о одређивању основних начела 



о истраживању  несрећа у подручју  поморске пловидбе  и о измени  Директиве Савета  
1999/35/ЕЗ и Директиве 2002/59/ЕЗ Европског парламента и Савета. 

На основу искустава у окружењу, али и препорука добијених кроз пројекат 
Унапређење процеса истраживања удеса (процедуре и организација) у сектору 
транспорта (лаки твининг- Twinning Light) који је спроведен у Министарству саобраћаја 
у периоду од 12.09.2013. до 28.02.2014. године, препоручено је да се приступи изради 
јединственог Закона, као и оснивању једног тела за истраге несрећа за сва три вида 
саобраћаја - Агенције за истраживање несрећа у ваздушном, железничком и водном 
саобраћају. Оснивање Агенције за истраживање несрећа је законска обавеза, али и обавеза 
преузета у процесу приступања Европској унији.      

    Законом о ваздушном саобраћају  је за обављање стручних послова који се 
односе на организацију и спровођење безбедоносног истраживања удеса и озбиљних 
незгода цивилних ваздухоплова, као и за прикупљање и анализу података од значаја за 
ваздухопловну безбедност  и предлагање мера  за спречавање нових удеса, образован 
Центар за истраживање  удеса и озбиљних незгода Републике Србије, као посебна 
организација који  од 2010. године врши послове истраживања у области ваздушног 
саобраћаја.  У области железничког и водног саобраћаја  није образовано тело за 
истраживање несрећа. Законом о безбедности и интероперабилности железнице 
прописано је да ће се оснивање тела за истраживање озбиљних несрежћа у железничком 
саобраћају основати посебним законом.  Законом о поморској пловидби је прописано да 
ће се  независни државни орган за испитивање несрећа у поморској пловидби  основати 
посебним законом. 

Одредбама Нацрта закона предвиђено је да Агенција за истраживање несрећа, 
организационо и функционално буде независна од свих учесника (управљача 
инфраструктуре и оператера), као и од сваке друге заинтересоване стране, чији би 
интереси могли да дођу у сукоб са интересом истрага. Агенција за истраживање несрећа 
ће, такође, бити независна од државних институција (Министарство, Национално тело за 
безбедност, итд.).  

Главни задатак Агенције за истраживање несрећа је спровођење техничких истрага 
удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају,  озбиљних несрећа, у железничком 
саобраћају, озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, 
пловидбених незгода у водном саобраћају и давање предлога препорука, у циљу 
избегавања понављања сличних несрећа и смањења броја погинулих, повређених, као и 
материјалне штете у ваздушном, железничком и водном саобраћају. 

Нацртом закона је предвиђено да су истраге у сва три вида саобраћаја  Агенције 
независне од истраге правосудних органа, чији је главни циљ одлучивање о евентуалним 
казненим мерама и обештећењу жртава, и сваке интерне истраге, коју спроводи неки од 
учесника, а која за циљ има да се у најкраћем могућем року утврди које мере треба 
предузети како би се спречило да се сличан догађај понови, односно да се ублаже његове 
последице.  
 Наведене истраге (Агенције за истраживање, судска и интерна) независне су једна 
од друге, имају различите циљеве, покривају различите области и немају исте захтеве у 
погледу временског распореда за извлачење закључака. 

Доношење Закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном 
саобраћају допринеће  повећању безбедности у сва три вида саобраћаја превентивним 



деловањем Агенције за истраживања несрећа. Превентивним деловањем, односно 
безедоносним препорукама које даје Агенција после  истраге сваке несреће и њиховом 
применом од стране правних и физичких лица којима су упућене, имаће као резултат  
смањење броја несрећа, броја жртава, материјалне штете и спречавање  загађења животне 
средине.  

 
 
III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА И ПОЈЕДИНАЧНИХ 

РЕШЕЊА ЗАКОНА 
 

Закон је подељен на јасно издвојене одељке (делове) који уређују  сродна питања и 
односе.  

Чланом 1. Нацрта закона прописује се предмет уређивања и то: истраживање  удеса 
и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају, озбиљних несрећа у железничком саобраћају, 
озбиљних поморских несрећа, поморских несрећа, поморских незгода, пловидбених 
незгода у водном саобраћају надлежност и овлашћења органа за спровођење истраге, 
поступак истраживања, као и вршење надзора над применом овог закона. 

 Чланом 2. Нацрта закона прописује се примена закона на истраге у ваздушном, 
железничком и водном саобраћају и с тим у вези се наводи да се он примењује на истраге 
о удесима и озбиљним незгодама у ваздушном саобраћају, истраге озбиљних несрећа у 
железничком саобраћају, истраге озбиљних поморских несрећа, поморске несреће и 
поморске незгоде и на истраге о пловидбеним незгодама у унутрашњој пловидби, и 
прописују се изузеци од примене овог закона. 

Чланом 3. Нацрта закона дефинисани су изрази који се користе у тексту Нацрта 
закона. 

 Чланом 4. Нацрта закона прописује се оснивање Агенције за истраживање несрећа 
у саобраћају (у даљем тексту: Агенција), функционалана и организациона независност 
Агенције, појам Главног истражитеља, услове које Главни истражитељ мора да испуњава 
као и могућност ангажовања спољних стручњака за истраживање несрећа. 

Чл. 5. и 6. Нацрта закона дефинисани су статус и седиште Агенције. 
Чл. 7 и 8. уређују се послови Агенције посебно за ваздушни саобраћај, железнички 

саобраћај, поморску пловидбу и унутрашњу пловидбу, и средства за рад  Агенције, и то да 
се средства за рад Агенције обезбеђују у буџету Републике Србије, из донација, фондова и 
из других извора, у складу са прописима и под условом да се тиме не нарушава 
независност Агенције . 

Чл. 9, 10 и 11. Нацрта закона утврђују се органи Агенције, састав и овлашћења 
управног одбора и положај и овлашћења директора Агенције. 

Чланом 12. прописује се доношење статута и других општих аката.  
Чланом 13. прописује се обавеза обавештавања о почетку истраге Министарства 

надлежног за послове саобраћаја и надлежних међународних институција у року од 
недељу дана од доношења одлуке о почетку истраге. 

Чланом 14. Нацрта закона прописују се обавеза главног истражитеља, помоћника 
главног истражитења и других стално запослених у Агенцији који раде на пословима 
истраживања несрећа,  да имају службене легитимације чији изглед прописује Министар. 



Чл. од 15. до 17. Нацрта закона  прописује се безбедност на раду, стална 
приправност коју организује Агенција и помоћ жртвама несрећа и њиховој породици која 
подразумева план хитних мера, који доноси Влада.  
 Чланом 18. Нацрта закопна прописује се истражни поступак у области ваздушног 
саобраћаја.   
 Чланом 19. Нацрта закона прописује се  обавеза Агенције да истражи сваки удес или 
озбиљну незгоду ваздухоплова укупне масе на полетању веће од 2.250 kg, док у случају удеса 
или озбиљне незгоде других ваздухоплова, Агенција истражује сваки удес или озбиљну 
незгоду при којој је дошло до смртне повреде, док у осталим случајевима може да покрене 
истраживање уколико сматра да је у интересу безбедности ваздушног саобраћаја.  
 Чланом 20. Нацрта закона прописује се сарадња Агенције са другим истражним 
органима и телима других држава надлежних за истраживање несрећа, и регулише се 
случај да дође до удеса или озбиљне незгоде ваздухоплова који је произведен или је 
регистрован у Републици Србији, или се користи од стране корисника регистрованог у 
Републици Србији, на територији друге државе.  
 Чланом 21. Нацрта закона прописује се појам и образовање мешовите цивилно-војне 
комисије, избор чланова, председавање и прописује се да услове под којима се именује 
мешовита цивилно-војна комисија начин истраживања удеса и озбиљних незгода ближе 
уређује  министар надлежан за послове саобраћаја уз сагласност министра надлежног за 
послове одбране. 
 У чл. од 22. до 24. Нацрта закона дефинише се обавеза обавештавања Агенције о  
удесу или озбиљној незгоди, од стране власника ваздухоплова, корисника ваздухоплова, 
члана посаде и других лица, прописује се радна група која спроводи истраживање удеса 
или озбиљних незгода која се формира за сваки удес или озбиљну незгоду посебно, удес 
или озбиљна незгода страног ваздухоплова. 

У чл. од 25. до 29. Нацрта закона утврђује се однос Агенције са истражним 
органима, обавеза Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије (у даљем 
тексту: Директорат) да Агенцији достави све податке и документа прикупљена током 
поступка истраживања удеса или озбиљне незгоде, посебно пријаве догађаја, изјаве 
учесника, овлашћења Агенције да предузме потребне мере којима испуњава захтеве 
истраживања, обавеза поверљивости која подразумева заштиту личних података, а односи 
се на Главног истражитеља, Главног истражитеља за ваздушни саобраћај, свих запослених 
Агенције и свих лица која су укључена у истраживање удеса или озбиљних незгода. 
Прописује се обезбеђење доказа које налаже Агенцији сигурно поступање са свим 
доказима, заштита информација које су од значаја за спровођење истраге и које се дају на 
располагање или користе искључиво у сврху истраге. 

Чланом 30. Нацрта закона прописује се Извештај о истрази који одговара врсти и 
тежини удеса или озбиљне незгоде, овлашћење за прописивање  садржаја Извештаја о 
истрази удеса и озбиљних незгода у ваздушном саобраћају. 

У чл. 31. и 32. Нацрта закона  прописује се обавеза Агенције за издавањем 
безбедносних препорука на основу анализе података и резултата спроведене истраге и 
обавеза Агенције да трајно чува извештаје и изјаве учесника удеса или озбиљних незгода.  
 Чланом 33. Нацрта закона прописује се истражни поступак у области железничког 
саобраћаја.  
 У чл. 34. и 35. Нацрта закона дефинишу се овлашћења Агенције да ефикасно и 
независно обави своје задатке самостално или у сарадњи са другим државним органима, 



уређује се истражни поступак уколико се несрећа или незгода догоди на граничним 
објектима између Републике Србије и других држава.  
 У чл. од 36 до 38. Нацрта закона прописује се Извештај Агенције о истрагама 
несрећа и незгода у железничком саобраћају и овлашћење за  прописивање  садржине 
извештаја о безбедносној истрази, информације које се шаљу Министарству и Европској 
железничкој агенцији и безбедносне препоруке које издаје Агенција које не могу бити 
основ за утврђивање кривице за несрећу или незгоду. 
  Чланом 39. Нацрта закона прописује се истражни поступак у области водног 
саобраћаја.  
 У чл. од 40. до 44. Нацрта закона прописује се обавеза пријављивања надлежних органа 
и организација, бродара, поморске компаније, чланова посаде пловила лица која су 
учествовала у несрећама, као и свих других правних и физичких лица да о свим несрећама и 
незгодама обавесте Агенцију, обавеза истраживања као и да се безбедоносна истрага у 
поморској пловидби врши се у најкраћем могућем року, а најкасније два месеца од момента 
када се догодила озбиљна поморска несрећа, поморска несрећа, односно поморска незгода,а 
безбедоносна истрага у унутрашњој пловидби врши се у најкраћем могућем року, а најкасније 
месец дана од момента када се догодила пловидбена незгода.  
 . У чл. 45. и 46. Нацрта закона прописује се сарадња са другим органима и телима 
других држава, уређује се положај истражитеља у водном саобраћају, услове које мора да 
испуни истражитељ, и могућност ангажовања спољних стручњака.  

У чл.  о д 47. до 49. Нацрта закона  уређују се овлашћења Агенције како би 
независно и ефикасно обављала послове,  обезбеђивање доказа које подразумева да 
документација и информације које су од значаја за спровођење истраге се користе 
искључиво у сврху истраге и обавеза Агенције да предузме све мере у сврху заштите 
података. 
 У чл. од 50. до 53. Нацрта закона  прописује се обавеза Агенције да сачини и објави 
Извештаје о истрази и овлашћење за  прописивање садржине извештаја о безбедносној 
истрази, овлашћење Агенције да издаје безбедносне препоруке на основу анализе 
података и укупних резултата спроведене истраге у водном саобраћају и обавеза 
обавештавања Европске комисије. 
 Чланом 54. Нацрта закона  дефинише се инспекцијски надзор над спровођењем овог 
закона и подзаконских аката које врши Министарство и прописује се да инспекцијски надзор у 
железничком саобраћају врши Министарство преко инспектора  железничког саобраћаја, 
инспекцијски надзор у водном саобраћају врши Министарство преко инспектора безбедности 
пловидбе и инспекцијски надзор у ваздушном саобраћају врши Директрат преко  
ваздухопловног инспектора. 

У чл. 55. и 56. Нацрта закона прописују се се казнене одредбе - прекршаји за привредна 
друштва или друга правна лица, као и прекршаји  одговорног лица, односно физичких лица. 

У чл. од 57. до 62. Нацрта закона  прописују се прелазне и завршне одредбе које се 
односе на именовање чланова управног одбора и директора у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона, рокови за доношење подзаконских аката, престанак важења 
других прописа и ступање на снагу овог закона. 

 
 
 
 



IV. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 
 У складу са чланом 48.Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13), за спровођење овог закона за 2015. 
годину потребно је обезбедити 30.000.000 динара.  
 
 Агенција за истраживање несрећа, који се оснива овим законом, и за чији рад је 
потребно обезбедити средства је правни наследник Центра за истраживање удеса и 
озбиљних незгода Републике Србије који запошљава 12 запослених. Поред тога, како је 
овим Законом предвиђено да Агенција обавља послове истраживања несрећа и у области 
железничког и водног саобраћаја,  потребно је запослити још 6 запослених, који ће 
обављати послове истраживања несрећа и у железничком и водном саобраћају. Имајући у 
виду да су обезбеђена средства у буџету за 2014. годину за рад Центра у износу од 
59.146.000 динара, а с обзиром на предвиђено увећање капацитета Агенције, неопходно је 
предвидети средства у износу од 30.000.000 динара. 
 Структура трошкова које треба предвидети (добијена на основу препорука 
консултаната који су радили на пројекту Унапређење процеса истраживања удеса у 
сектору транспорта, али и на основу важећих прописа Републике Србије) је:  
 1. Трошкови месечних зарада 18 запослених у Агенцији за истраживање несрећа, у 
складу са праксом у Србији у области зарада у државној управи износе око 45 милиона 
динара; 
 2. Трошкови путовања, односно трошкове истрага на лицу места (превоз, смештај и 
храна, изнајмљивање аутомобила) и других мисија, укључујући и путовања ван Београда 
(међународна сарадња, састанци у иностранству, итд) и хонорарно ангажовање 
акредитованих стручњака у процес истраге. Тај износ није лако проценити, јер су удеси, 
по својој природи, неочекивани, оквирно износи око 30 милиона динара; 
 3. Текући трошкови, у износу од око 15 милиона динара 

Ова ставка покрива трошкове везане за канцеларијску рачунарску опрему, 
софтвере и мобилне телефоне (компјутери, лаптопови, штампачи, канцеларије, 
намештај…) и канцеларијски материјал (папир, кертриџе, струја). Претпоставка је да ће 
Влада Србије обезбедити канцеларије. 
 Наведени процењени расходи ће се, у одређеном обиму, покрити из средстава од 
наплаћених новчаних казни које су прописане овим законом. Имајући у виду да ће 
Агенција за истраживање несрећа тек почети са радом у 2015. години, као и да није могуће 
са одређеном тачношћу предвидети број несрећа до којих ће доћи у 2015. години, а од чега 
у највећој мери зависе и средства потребна за рад Агенције, нисмо у могућности, у овом 
тренутку да предвидимо тачан износ средстава, већ је дата оквирна процена потребних 
средстава за рад Агенције за истраживање несрећа. 
 
 

 
V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

  
 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 
 
 



Ваздушни, железнички и водни саобраћај играју важну улогу у нашим 
свакодневним животима. Међутим, сектор транспорта изазива различите проблеме. 
Несреће су један од најзначајнијих проблема у областима сектора транспорта, јер они 
могу да изазову људске жртве, значајан губитак вредности имовине, угрожавања животне 
средине и поремећаја различитих функција друштва. Грађани и транспортни радници 
треба да имју транспортни систем на располагању који одговара њиховим очекивањима и 
потребама, и у погледу безбедности.  

Закон о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају је 
нови закон, који уређује област која је до сада делимично била уређена системким 
законима по модовима транспорта 

У Републици Србији се област истраживања несрећа уређује Законом о ваздушном 
саобраћају(„Службени гласник РС”, број 73/10, 57/11 и 93/12), којим се предвиђа појам 
удеса и озбиљне незгоде, Законом о безбедности и интероперабилности 
железнице(„Службени Гласник РСˮ, број 104/2013),   којим се предвиђа појам озбиљне 
несрећа, незгода и остале несреће, Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама 
(„Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 121/12) којим се предвиђа појам пловидбене незгоде 
и Законом о поморској пловидби(„Службени гласник РС”, бр.  87/11 и 104/13).  којим се 
предвиђа појам поморске несреће и поморске незгоде. Тенденција броја несрећа у 
ваздушном, железничком и водном саобраћају је озбиљан и комплексан проблем и захтева 
уређење ове области са правног и економског аспекта. Истовремено се увећавају и ризици 
безбедности у саобраћају, па је неопходно и са техничког аспекта уредити ову област. 

Такође, обавеза доношења закона којим би се по детаљно регулисала област 
истраживања несрећа неопходно је из више разлога: 

1) Истраживање несрећа представља врло комплексано питање са правно-
техничког и безбедносног аспекта и зато мора бити уређена посебним прописима. У 
Закону о ваздушном саобраћају у коме се највише помиње појам несрећа, али под 
терминологијом која је специфична за ваздушни саобраћај, подразумевајући под тиме 
удес и озбиљну незгоду, има мало одредаба које се односе конкретно на удесе и озбиљне 
незгоде ваздухоплова и оне су врло уопштене. 

2) У прописима не постоји јединствена терминологија везана за несреће у 
саобраћају, односно несрећа се различито дефинише у различитим видовима саобраћаја, 
па с тим у вези имамо удес и озбиљну незгоду у ваздушном саобраћају, озбиљне несреће у 
железничком саобраћају и озбиљне поморске несреће, поморске несреће, поморске 
незгоде, пловидбене незгоде у водном саобраћају. Стога је неопходно поштовати 
терминологију која постоји у сваком виду саобраћаја, и овим законом на јединствен начин 
регулисати области истраживања несрећа. Затим се морају усвојити јединствени термини 
и њихове дефиниције који су усклађени са Уредбом (ЕУ) 996/10 Европског парламента и 
Савета која се односи на истраживање и превенцију удеса и незгода у цивилном 
ваздухопловству, која замењује Упутство/Директиву 94/56/ЕЗ, Директивом Савета 49/2004 
о безбедности на железницама Заједнице, којом се мењају и допуњавају Директива Савета 
95/18/ЕЗ о издавању лиценци предузећима за железнички саобраћај и Директива 
2001/14/ЕЗ о додели капацитета железничке инфраструктуре и наплати накнада за 
коришћење железничке инфраструктуре и безбедносној сертификацији (Директива о 
безбедности), Директивом 2009/18/ЕЗ Европског парламента и Савета од 23. априла 2009. 
године о успостављању основних принципа спровођења истрага несрећа у сектору 
поморског транспорта, којом се мења и допуњује Директива 1999/35/ЕЗ и Директива 



2002/59/ЕЗ Европског парламента и Савета. 
3) Усклађивање прописа из области несрећа са горе поменутим  Директивама је 

неопходно и из разлога, што је стратешки циљ Републике Србије чланство у ЕУ . 
 
 

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 ваздухоплове, железницу и пловила.  

Несреће су делимично обрађене у Закону о ваздушном саобраћају („Службени 
гласник РС”, број 73/10, 57/11 и 93/12),, Закону о безбедности и интероперабилности 
железнице („Службени Гласник РСˮ, број 104/2013),  Законом о  пловидби и лукама на 
унутрашњим водама  („Службени гласник РС”, бр. 73/10 и 121/12) и Закону о поморској 
пловидби („Службени гласник РС”, бр.  87/11 и 104/13). Међутим, због обимности ове 
области, потребе за усклађивањем 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 уређује се истраживање удеса и озбиљних незгода у ваздушном 
саобраћају, озбиљних несрећа у железничком саобраћају, озбиљних поморских несрећа, 
поморских несрећа, поморских незгода и пловидбених незгода у водном саобраћају, 
надлежност и овлашћења органа за спровођење истраге, поступак истраживања, као и  
вршење надзора над применом овог закона. 

Када се догоди несрећа, мора се истражити. Након несреће транспортног система, 
број истрага може да се покрене од стране различитих организација. Циљеви ових 
истраживања су различити. Истрага несреће је систем подељен на такав начин да се 
састоји од две врсте истраживања: судске истраге и безбедносне истраге.Судска истрага 
значи, поједностављено, истрага која има за циљ да укаже на то ко је крив за несреће и ко 
је одговоран за несрећу.  

С друге стране, сврха истраге која је предмет Закона о истраживању несрећа у 
ваздушном, железничком и водном саобраћају је да се идентификују узроци несрећа и сви 
други узрочни фактори који су допринели несрећама. Истрага одговара на три питања: 
шта се десило, зашто се десило и шта се може учинити да се спрече  несреће у будућности. 
Истражни орган даје препоруке о томе шта треба да се уради од стране Владе, сектора 
саобраћаја и других странака (Агенција из области безбедности саобраћаја на нивоу 
Европске уније) за побољшање безбедности у саобраћају.  

Колико је важан овај сегмент, који давањем препорука свим релевантним органима 
доприноси побољшању области безбедности, а самим тим и смањењу броја погинулих и 
повређених, говори и сам број оваквих исхода у областима ваздушног, железничког и 
водног саобраћаја у протеклом периоду. 

Такође, овим законом се оснива Агенција за истраживање несрећа као јавна 
агенција која је надлежна за обављање послова из  члана 7. овог закона.  
 

 
3. Друге могућности за решавање проблема 



 
 

С обзиром  да је проблематика обрађена овим Законом изузетно комплексна, не 
постоји друга логична могућност за решавање наведених питања и за уређивање ове 
области.  

Једна од могућности која је разматрана на почетку израде овог Закона (пракса у 
неким од европских земаља од које се полако одустаје) била је да се област уреди 
доношењем три појединачна закона за сваки од модова транспорта, као и оснивање три 
органа независна за истраживање удеса у ваздушном, железничком и водном саобраћају. 

Имајући у виду вишеструко потребно време и новац, а да се тиме не би постигли 
већи ефекти, чак напротив, приступило се изради јединственог Закона за истраживање 
несрећа. 

 
 

4. Зашто је доношење закона најбоље за решавање проблема 
 
 

Истраживање несрећа у ваздушном, железничком и водном саобраћају у Републици 
Србији нису уређене јединственим законом, али постоје прописи који у мањој или већој 
мери уређују поменуту област и то су: 

- Закон о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 73/10, 57/11 и 
93/12); 

 
- Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени Гласник РСˮ, 

број 104/2013); 
 
- Закон о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, бр. 

73/10 и 121/12); 
 
- Закон о поморској пловидби („Службени гласник РС”, бр.  87/11 и 104/13). 

 
Констатујемо, након свега претходног наведеног, да у Републици Србији не 

постоји, нити је постојао посебан закон којим се уређује област истраживања несрећа. 
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 истраживања несрећа учини практичном и ефикасном, као 
и да се, индиректно, повећа безбедност саобраћаја и смањи могућности несрећа и незгода, 
а које могу да изазову људске жртве, значајан губитак вредности имовине, угрожавања 
животне средине и поремећаја различитих функција друштва, . 

 
 

5. На кога ће и како утицати предложена решења 
 

С обзиром да ће се предложеним решењима по први пут у Републици Србији 
детаљно регулисати област истраживања несрећа, очекује се позитиван утицај на друштво 
јер ће се кроз спровођење истрага и давањем препорука и смерница учесницима у 



саобраћају повећати безбедност саобраћаја и смањити могућности несрећа и незгода, а 
које могу да изазову људске жртве, значајан губитак вредности имовине, угрожавања 
животне средине и поремећаја различитих функција друштва,.  

 

6. Трошкове које ће примена закона створити грађанима и привреди  
 

Према подацима званичних статистика, само у 2012. години у Републици Србији као 
последица железничких несрећа живот је изгубило 35 лица а повређено је 61. И поред 
непроцењивости губитка људски живота, на нивоу Европске уније, узимајући у обзир који 
ефекат финансијски има на цело друштво смрт само једног човека (шире гледано) дошло 
се до цифре од око 1,7 милиона евр („External Costs of Transport“, European Commission –
DG Mobility and Transport, 2014), што је укупно око 60 милиона евра „трошак“ на 
годишњем нивоу. За повређена лица у несрећама израчунат је износ од 221.000 евра на 
основу претходно наведене студије, што је укупно око 15 милиона евра „трошак“ на 
годишњем нивоу. Дакле, не рачунајући директне материјалне трошкове, екстерни 
трошкови од железничких несрећа само у 2012. години износили су око 75 милиона евра. 
Ако овоме додамо и несреће које су се догодиле у ваздушном и водном саобраћају, 
долазимо до износа од преко 100 милиона евра. Наравно да је најважнији сам губитак 
живота, али ако говоримо и о економским ефектима, долазимо до износа да само у 2012 
години губитак живота у железничком, ваздушном и водном саобраћају „коштао“ је преко 
100 милиона евра. Свакако да ово у потпуности оправдава и економски ефекат доношења 
Закона о истраживању несрећа. Ако овоме додамо и материјалну штету, износ је 
неупоредиво већи. 
С друге стране, за спровођење овог Закона потребна су финансијска средства једино за 
оснивање и рад Агенције за истраживање несрећа и то у износу од око 90 милиона динара, 
односно 750.000 евра, што претставља 0.75% трошкова на друштво од последица несрећа 
у ваздушном, железничком и водном саобраћају. Имајући у виду да је један од основних 
циљева за оснивање Агенције био управу да кроз истраге уочи проблеме који су довели до 
несрећа и да кроз давање препорука релевантним органима утиче на смањење броја 
несрећа које ће се у будућности дешавати, сматрамо да је неупоредива корист у односу на 
трошак за оснивање Агенције, односно примену овог Закона.  

 
 
 

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

 

Прецизираним уређивањем система у области истраживања несрећа значајно ће се 
подстаћи интересовање домаћих и страних правних и физичких лица за улагања у област 
саобраћаја јер истраживање несрећа индиректно ствара повољнији амбијент за развој 
транспортне делатности. 

 

 
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 најзначајнијих интересних група везано за област истраживања несрећа у 
ваздушном, железничком и водном саобраћају (Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре,  Дирекције за железнице, Директората цивилног ваздухопловства 
Републике Србије, Центра за истраживање удеса и озбиљних незгода Републике Србије).  

О Нацрту закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничкоми водном 
саобраћају одржана је јавна расправа, тако да су сви заинтересовани субјекти имали 
могућност да се изјасне и доставе сугестије и примедбе на овај закон. Нацрт закона о 
истраживању несрећа у ваздушном, железничкоми водном саобраћају је објављен и на 
сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, надлежног за послове 
саобраћаја као и на званичним сајтовима регионалних привредних комора и локалних 
самоуправа. Текст Нацрта закона је био представљен  на расправи организованој у 
Великом Градишту дана 24. новембра 2014. године, расправи организованој у Зрењанину 
дана 25. новембра 2014. године, расправи организованој у Новом Саду дана 25. новембра 
2014. године, расправи организованој у Краљеву дана 26. новембра 2014. године, расправи 
организованој у Нишу дана 27. новембра 2014. године и расправи организованој у 
Београду дана 1.децембра 2014. године. 

Предлози и сугестије са спроведене јавне расправе који су усмерени на побољшање 
предложеног текста Нацрта закона и који су у духу концепта на којима се исти заснива, су 
уграђени у текст Нацрта закона.   

Нацрт закона о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и водном 
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 

 

 
Након доношења овог закона планирано је доношење подзаконских аката, од 

стране Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Владе 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 Агенције за истраживање несрећа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


