
ПРЕДЛОГ 

 ЗАКОН  
О УГОВОРИМА О ПРЕВОЗУ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1. 

Овим законом уређују се уговорни и други облигациони односи у области 
јавног превоза путника и ствари у унутрашњем железничком саобраћају.  

Одредбе овог закона примењују се и на међународни железнички 
саобраћај, ако потврђеним међународним уговором или прописом није 
одређено другачије. 

Члан 2. 
Јавни превоз путника и ствари у железничком саобраћају се обавља 

према условима дефинисаним овим законом и тарифом превозника. У 
случајевима који нису дефинисани овим законом, примењује се тарифа 
превозника. 

Превозник са корисницима закључује уговоре о превозу према 
одредбама овог закона и тарифе. 

Превозник може с појединим корисницима својих услуга уговорити и 
ниже цене превоза или друге олакшице, под условима који су прописани 
тарифом. 

Члан 3. 
Односи уређени овим законом могу се уговором, односно општим 

условима превоза и другачије уредити, ако одредбама овог закона није 
другачије одређено.  

Тарифом или уговором између превозника и корисника, не може се 
превозник, потпуно или делимично, ослободити одговорности предвиђене овим 
законом, не може се терет доказивања пребацити са превозника на друго лице, 
нити се могу предвидети ограничења одговорности за превозника повољнија од 
ограничења предвиђених овим законом.  

Члан 4. 
Тарифа садржи одредбе о општим и посебним условима превоза, као и 

податке потребне за израчунавање превозних трошкова. 

Тарифу утврђује и доноси превозник.  

Тарифа се мора јавно објавити. Сматра се да је тарифа јавно објављена 
када је превозник стави на располагање корисницима превоза, у штампаној или 
електронској форми. 

Превозник је дужан да тарифу стави на увид у свакој станици отвореној 
за превоз путника и ствари. 

Повећање превозних трошкова и друге измене и допуне тарифе којима 
се отежавају услови превоза, не могу се примењивати пре истека рока 
утврђеног тарифом. 



2 
 

Члан 5. 
Поједини изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) возна карта је превозна исправа путника којом се потврђује да је 
уговор о превозу закључен на основу овог закона и тарифе; 

2) граница товарења кола представља масу која се не сме 
прекорачити с обзиром на техничку конструкцију кола и 
најнеповољније највеће допуштено оптерећење пруге по осовини и 
дужном метру кола на превозном путу пошиљке; 

3) електронски товарни лист је запис меморисаних података 
електронским путем, који представљају товарни лист; 

4) железнички превозник (у даљем тексту:превозник) је привредно 
друштво, друго правно лице или предузетник који обавља превоз 
путника и/или ствари и који обезбеђује вучу возова или који 
искључиво пружа услугу вуче возова. Превозник може бити уговорни 
превозник или узастопни превозник; 

5) извршни превозник је превозник који није закључио уговор о превозу 
са путником или пошиљаоцем, а коме је уговорни превозник поверио 
извршење превоза потпуно или делимично; 

6) ималац кола је власник кола или лице које има право располагања 
на колима и који користи поменута кола као превозно средство;  

7) ималац права је лице које, на основу уговора, има захтев према 
превознику; 

8) интермодална транспортна јединица (ИТЈ) је контејнер, 
полуприколица, разменљива посуда и друга транспортна јединица 
која се користи у комбинованом превозу; 

9) испис електронског колског листа је на папиру одштампан запис 
електронског колског листа; 

10) испис електронског товарног листа је на папиру одштампан запис 
електронског товарног листа; 

11) кашњење је временска разлика између времена предвиђеног 
доласка воза у одређену станицу у складу са објављеним редом 
вожње и стварног, односно очекиваног времена доласка воза; 

12) кола су свако возило које саобраћа на сопственим точковима на 
железничкој прузи, без сопствене вуче; 

13) колски лист је превозна исправа за празна кола којом се потврђује 
уговор о превозу закључен на основу овог закона и тарифа. Може 
бити издат у папирнатом облику или као електронски запис; 

14) комбиновани превоз је превоз интермодалних транспортних 
јединица (ИТЈ) чији се превоз обавља различитим видовима 
саобраћаја са једном превозном исправом; 

15) корисник је лице које, на основу уговора о превозу стиче одређена 
права и преузима одређене обавезе. Корисник може бити путник и/или 
наручилац и/или пошиљалац и/или прималац и/или треће лице; 

16) лице је физичко или правно лице, удружење лица или предузетник 
коме је у складу са прописима призната способност предузимања 
правних радњи; 
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17) лице са инвалидитетом или лице са смањеном покретљивошћу је 
лице чија је покретљивост при коришћењу превоза смањена услед 
физичког инвалидитета (сензорног или локомоторног, трајног или 
привременог), интелектуалног инвалидитета или оштећења, или билo 
ког другог узрока инвалидности, или је последица година, и чијем 
стању је неопходно посветити адекватну пажњу и прилагодити услуге 
које су на располагању свим путницима конкретним потребама овог 
лица; 

18) међународни железнички саобраћај је превоз путника и ствари из 
иностранства у Републику Србију, односно из Републике Србије у 
иностранство и превоз путника и ствари из иностранства, преко 
територије Републике Србије, за иностранство, без обзира да ли се 
обавља искључиво железницом, или мешовитим (комбинованим) 
саобраћајем; 

19) наручилац превоза је лице које, у своје име, а за рачун другог лица, 
закључује са превозником уговор о превозу путника; 

20) несрећа је нежељен или непланиран изненадан догађај или 
специфичан низ таквих догађаја који има штетне последице (судари, 
исклизнућа, несреће на путном прелазу у истом нивоу, несреће са 
учешћем лица изазване железничким возилима у покрету, пожари и 
сл.); 

21) отправна станица је станица у којој започиње уговорени превоз 
ствари; 

22)  отпремна станица је станица у којој започиње уговорени превоз 
путника; 

23) ^поступак транзита је превоз робе под царинским надзором у 
оквиру царинског подручја Републике Србије; 

24) пошиљалац је лице које, на основу уговора, предаје ствар на превоз; 

25) пошиљка је једна ствар или више ствари које се предају на превоз 
једном превозном исправом; 

26) праћено возило је путнички аутомобил са или без приколице или 
мотоцикл који се превози у истом возу у коме се превози и путник који 
поседује превозну исправу за то праћено возило; 

27) превозна исправа је доказ постојања и садржине уговора о превозу; 

28) превозни трошкови је заједнички назив за превознину, додатке на 
превознину, накнаде за споредне услуге, додатне и друге трошкове 
превоза које превозник наплаћује од корисника у превозу ствари, као 
и за цену превоза и додатне услуге које превозник наплаћује од 
корисника у превозу путника, а према конвенцијама, тарифама, 
правилницима, споразумима, упутствима и уговорима;  

29) прималац је лице које је овлашћено да у упутној станици искупи 
превозну исправу и преузме ствар; 

30) продавац карата је лице које продаје карте у име и за рачун 
железничког предузећа; 

31) путник је лице које, на основу уговора, има право на превоз; 

32) рекламација је одштетни захтев корисника којим се од превозника 
тражи обештећење; 
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33) ручни пртљаг су ствари које се могу унети у воз, у простор 
предвиђен за смештај путника и ручног пртљага и за чије чување 
одговара сам путник; 

34) станица је свако железничко службено место које је отворено за 
целокупан или ограничен пријем и отпрему путника и ствари (станица, 
укрсница, стајалиште, саобраћајно и транспортно отпремништво, 
товариште и сл.); 

35) ствар је део материјалне природе који се налази у људској власти и 
над којем постоји право својине или неко друго стварно право. Ствар 
представља пртљаг, роба, превозно средство и сл; 

36) тарифа је скуп подзаконских прописа, општих услова превоза и 
цена који заједно са овим законом чине јединствену целину прописа 
који се примењују у железничком саобраћају; 

37) товарни лист је превозна исправа пошиљке којом се потврђује 
уговор о превозу закључен на основу овог закона и тарифа. Може 
бити издат у папирнатом облику или као електронски запис; 

38) уговорни превозник је превозник који са путником, наручиоцем или 
пошиљаоцем закључује уговор о превозу; 

39) узастопни превозник је превозник који на основу закљученог 
уговора о превозу између путника или пошиљаоца са уговорним 
превозником, преузима обавезу даљег превоза; 

40) унутрашњи железнички саобраћај је превоз путника и ствари који 
отпочиње и завршава се на територији Републике Србије; 

41) управљач инфраструктуре је друштво капитала или предузетник 
који је овлашћен за управљање јавном железничком 
инфраструктуром; 

42)  упутна станица је место завршетка уговореног превоза; 

43) царинска станица је станица у којој отпочиње и/или се завршава 
поступак транзита при увозу, извозу и провозу пошиљака. 

II. ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

1. Уговор о превозу путника 
 

Члан 6. 
Уговором о превозу путника превозник се обавезује да путника превезе 

од отпремне до упутне станице, а путник да превознику плати превозне 
трошкове. 

Члан 7. 
Превозник је дужан да путника превезе до упутне станице уговореном 

врстом воза и колским разредом који су наведени у објављеном реду вожње и 
под условима у погледу удобности који се, према врсти воза и дужини 
путовања, сматрају потребним. 

Превозник је дужан да путнику, када је то посебно уговорено, обезбеди 
означено место у одређеном возу и/или додатне услуге. 
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Превозник је дужан да на најприкладнији начин пружи путницима, на 
њихов захтев, следеће информације: 

1) Пре путовања: 

1) опште услове уговора, 

2) ред вожње и условe најбржег путовања, 

3) ред вожње и условe најјефтинијих цена карата, 

4) приступачност, условe приступа и постојање простора у 
возу намењених особама са инвалидитетом и особама 
са смањеном покретљивошћу, 

5) приступачност и условe приступа за бицикл, 

6) расположивост места у колима са седиштима првог и 
другог разреда, колима са лежајима или колима са 
постељама, као и местима за пушаче и непушаче,  

7) околности које могу довести до ометања или кашњења 
услуге, 

8) расположивост услуга у возу, 

9) процедуре за подношење захтева за рекламације и жалбе; 

1) У току путовања: 

1) услуге у возу, 

2) следећа станица, 

3) кашњења, 

4) везе и преседања, 

5) питања безбедности и сигурности. 

Продавац карата и наручилац превоза пружају информације из става 3. 
овог члана кад год је то могуће. 

Ако је са наручиоцем превоза уговорено, превозник је дужан да путника, 
под уговореним условима, превезе посебним возом који није предвиђен редом 
вожње. 

Члан 8. 
Превозне исправе се продају лицима са инвалидитетом и лицима са 

смањеном покретљивошћу без додатних трошкова.  

Превозник, продавац карата или наручилац превоза не може захтевати 
да лица са инвалидитетом и лица са смањеном покретљивошћу буду у пратњи 
другог лица приликом уласка, односно изласка из воза, све док то није заиста 
неопходно. 

Према захтеву, превозник, продавац карата или наручилац превоза 
пружа лицима са инвалидитетом и лицима са смањеном покретљивошћу 
информације о приступачности железничких услуга, о условима приступа 
возним средствима и о расположивим просторима у возу. 

Када превозник, продавац карата, односно наручилац превоза изврши 
одступање од предвиђеног у ст. 1. и 2. овог члана, по писменом захтеву он 
мора информисати написмено лице са инвалидитетом или лице са смањеном 
покретљивошћу о разлозима за одступање у року од пет радних дана од дана 
подношења захтева. 
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Превозник мора пружити бесплатну помоћ лицима са инвалидитетом и 
лицима са смањеном покретљивошћу у возу и током уласка и изласка из воза.  

Члан 9. 
Објављивање реда вожње врши се у складу са Законом о железници 

(„Службени гласник РС”, број 45/13). 

Превозник може да објави ред вожње на одговарајући начин, у 
штампаној или електронској форми, а податке битне за квалитет превозне 
услуге истакне на видном месту у свакој станици отвореној за превоз путника, 
уз сагласност управљача железничке инфраструктуре. 

Превозник или, када је потребно, надлежни орган одговоран за уговор о 
јавном железничком превозу мора објавити на одговарајући начин, а пре саме 
примене, одлуке о прекиду услуга. 

Члан 10. 
Путник је дужан да пре започетог путовања прибави превозну исправу, а 

ако у месту у коме почиње путовање нема путничке благајне да превозну 
исправу прибави у возу. 

Превозник мора понудити могућност куповине превозне исправе у возу, 
осим када је ово ограничено или онемогућено из разлога безбедности или 
политике борбе против злоупотребе или обавезе поседовања обавезне 
резервације или оправданих пословних разлога. 

Када на станици није организована продаја превозних исправа 
превозник је дужан да путнике обавести о: 

1) могућностима за куповину превозних исправа електронским путем 
или у возу, као и о поступцима за такву куповину; 

2) најближој путничкој благајни или месту на коме се може прибавити 
превозна исправа. 

Путник који не прибави превозну исправу у месту које има путничку 
благајну и који не може да покаже важећу возну карту у возу, на захтев 
железничког контролног органа дужан је да плати, поред цене карте и додатак 
који је одређен тарифом превозника. 

Превозник има право да изврши контролу превозних исправа пре уласка 
у воз и да путнику који не поседује превозну исправу не дозволи улазак у воз 
уколико је путник имао могућност да купи превозну исправу пре уласка у воз. 

У случају да путник који се налази у возу, не поседује превозну исправу и 
одбија да плати цену карте, односно додатка превозник има право да га 
искључи из даљег превоза. 

Члан 11. 
Уговор о превозу може се закључити с лицем које је оболело или за које 

постоји сумња да је оболело од неке заразне болести, само ако су испуњени 
услови предвиђени тарифом. 

Ако се за време превоза код путника појаве знаци неке од заразних 
болести предвиђених 

тарифом, превозник односно извршни превозник је дужан да поступи по 
тарифи и да тог путника превезе до првог места у коме постоји могућност да му 
се пружи потребна здравствена помоћ. 
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Члан 12. 
Превозник, односно извршни превозник није дужан да прими на превоз 

лице за које се може оправдано претпоставити да ће онемогућити превозника, 
односно извршног превозника у извршењу његових обавеза према другим 
путницима (лица под дејством алкохола или наркотика, лица која се понашају 
непристојно или која се не придржавају важећих прописа, као и лица која би 
због болести или из других разлога узнемиравала остале путнике у возу). 

Превозник, односно извршни превозник може, без обавезе враћања 
превозних трошкова, искључити из превоза путника који својим понашањем 
узнемирава друге путнике или који се не придржава прописа о јавном реду у 
возовима за време путовања. 

Члан 13. 
Путник има право да одустане од уговора о превозу пре него што почне 

његово извршење под условима које је превозник, односно извршни превозник 
објавио у својој тарифи. 

Члан 14. 
Ако превоз не отпочне у време које је одређено редом вожње, корисник 

може одустати од превоза и захтевати да му се врате плаћени превозни 
трошкови у пуном износу. 

Члан 15. 
Путник има право да прекида путовање на успутним станицама за време 

важења превозне исправе под условима које је превозник објавио у својој 
тарифи. 

Члан 16. 
Путник који због закашњења воза изгуби везу за наставак путовања или 

је због недоласка воза или сметње у саобраћају спречен да продужи путовање 
(прекид путовања) има право да: 

1) захтева да га превозник превезе до упутне станице првим следећим 
возом или, ако први следећи воз не саобраћа према истој упутној 
станици, на начин који одреди превозник, без додатне наплате;  

2) захтева да га превозник, без додатне наплате, врати са пртљагом у 
отпремну станицу, првим следећим возом који саобраћа према 
отпремној станици, и да му врати превозне трошкове у пуном износу; 

3) одустане од даљег путовања и да од превозника захтева повраћај 
плаћених превозних трошкова за неискоришћени део пута у пуном 
износу. 

Превозник може тарифом прописати и додатне могућности обештећења 
путника. 

Члан 17. 
Путник је дужан да се придржава прописа царинских и других државних 

органа када у превозу има и ствари (ручни пртљаг, пртљаг, возила укључујући и 
предмете у и на њима) или животиње. Путник треба да присуствује прегледу 
ових ствари или животиња, осим ако законом није другачије предвиђено. 
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2. Одговорност превозника 

Члан 18. 
Превозник одговара за штету насталу због смрти, телесне повреде или 

нарушеног здравља путника проузрокованих несрећом у току превоза, односно 
док се путник налазио у возу или док је улазио у воз или излазио из воза који се 
налази у станици у стању мировања, као и за штету насталу због закашњења 
воза или прекида путовања за који је одговоран превозник. 

Превозник одговара кориснику за штету коју проузрокују његови 
запослени и друга лица чије услуге превозник користи, у вршењу својих 
дужности. 

Управљач инфраструктуром преко којег се врши превоз, сматра се 
лицем чије услуге превозник користи за обављање превоза. 

Члан 19. 
Превозник се потпуно или делимично ослобађа одговорности из члана 

18. став 1. овог закона ако је: 

1) несрећа проузрокована околностима изван превоза које превозник, и 
поред настојања, имајући у виду специфичности случаја, није могао 
да избегне нити да отклони њихове последице; 

2) несрећа настала кривицом путника због понашања које није у складу 
са уобичајеним понашањем путника; 

3) несрећа настала кривицом трећег лица, а превозник, и поред 
настојања, имајући у виду специфичности случаја, није могао да га 
избегне нити да отклони његове последице. 

Члан 20. 
Превозник је одговоран путнику за губитак или штету проузроковану 

отказивањем воза или изгубљеном везом узрокованом закашњењем воза, а 
што има за последицу немогућност наставка путовања возом истог дана. Штете 
обухватају разумне трошкове смештаја, као и разумне трошкове настале због 
потребе обавештавања лица која чекају путнике. 

Превозник се ослобађа одговорности из става 1. овог члана кад је 
отказивање, кашњење или губитак везе настао због: 

1) околности које нису у вези са железничким саобраћајем, а које 
превозник, и поред предузимања адекватних мера, није могао избећи 
нити је могао спречити последице; 

2) кривице путника; 

3) понашања трећих лица које превозник, и поред предузимања 
адекватних мера, није могао избећи и чије последице није могао 
спречити, други превозник који користи исту железничку 
инфраструктуру не сматра се трећим лицем.  

Члан 21. 
За штету одговарају солидарно превозници који су учествовали у 

превозу, осим у случајевима када се јасно и недвосмислено може утврдити који 
превозник је проузроковао штету.  
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Члан 22. 
За штету насталу због смрти путника, као и за штету насталу због 

телесне повреде и нарушеног здравља путника превозник одговара највише до 
175000 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан исплате.  

За штету насталу због отказивања воза или прекида путовања 
узрокованог одговорношћу превозника, превозник одговара до износа плаћених 
превозних трошкова. 

Чак и када превозник оспори своју одговорност за телесну повреду 
путника, он мора учинити сваки разуман напор да помогне путнику у 
потраживању накнаде штете од трећег лица. 

III. ПРЕВОЗ ПРТЉАГА И ПРАЋЕНИХ ВОЗИЛА  

1. Уговор о превозу пртљага  

Члан 23. 
Превозник је дужан да на захтев путника прими на превоз пртљаг и да 

га, уз накнаду, превезе возом којим путник путује или, уз сагласност путника, 
другим возом. 

Живе животиње и бицикли се превозе као пртљаг под условима 
прописаним тарифом.  

Превоз пртљага се може забранити или ограничити у одређеним 
возовима и одређеним станицама под условима прописаним тарифом или 
редом вожње.  

Превозник је дужан да за примљени пртљаг изда путнику превозну 
исправу. 

Члан 24. 
Ако путник одустане од путовања, превозник може задржати цео или 

одређен део износа плаћених превозних трошкова за пртљаг предвиђен 
тарифом. 

2. Одговорност превозника у вези превоза пртљага 

Члан 25. 
Превозник одговара за штету насталу због потпуног или делимичног 

губитка или оштећења пртљага од момента пријема на превоз до момента 
издавања, као и због закашњења у испоруци. 

Ако превоз који је предмет једног уговора о превозу, обавља више 
узастопних превозника, сваки наредни превозник преузимањeм пртљага постаје 
страна у уговору о превозу у смислу отпреме пртљага у складу са тарифом.  

Превозник се ослобађа одговорности из става 1. овог члана ако је 
губитак, оштећење или закашњење у испоруци проузроковано кривицом 
путника, или околностима које превозник није могао да избегне нити да отклони 
њихове последице, као и због: 
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1) непаковања или недовољног паковања пртљага; 

2) посебне природе пртљага; 

3) предаје на превоз пртљага искљученог од превоза у складу са 
тарифом. 

Члан 26. 
За штету насталу због потпуног или делимичног губитка или оштећења 

пртљага превозник је дужан да надокнади, и то: 

1) ако је висина штете доказана, накнаду штете у тој висини, али 
највише до 80 евра у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије за сваки килограм бруто масе (у даљем 
тексту: маса) који недостаје, односно који је оштећен, а не више од 
1200 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне 
банке Србије на дан исплате; 

2) ако висина штете није доказана, паушалну накнаду од 20 евра у 
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 
за сваки килограм масе који недостаје, односно који је оштећен, а не 
више од 300 евра у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан исплате. 

Осим накнаде штете из става 1. овог члана, превозник је дужан да врати 
превозне трошкове, царинске дажбине и друге износе плаћене у вези са 
превозом изгубљеног пртљага. 

Члан 27. 
За штету насталу због закашњења у испоруци пртљага, превозник је 

дужан да за свака отпочета 24 часа, рачунајући од тренутка подношења 
захтева за издавање, али највише за 14 дана, надокнади, и то: 

1) ако је висина штете доказана, укључујући и оштећење, накнаду 
штете у тој висини али највише до 0,80 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије за сваки 
килограм масе пртљага, издатог са закашњењем, а не више од 14 евра у 
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан исплате; 

2) ако висина штете није доказана, паушалну накнаду до 0,14 евра у 
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије за 
сваки килограм масе пртљага, издатог са закашњењем, а не више од 
2,80 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 
Србије на дан исплате. 

У случају потпуног губитка пртљага, накнада штете предвиђена у ставу 
1. овог члана не може се наплатити ако је наплаћена штета из члана 26. овог 
закона. 

У случају делимичног губитка пртљага, накнада штете предвиђена у 
ставу 1. овог члана плаћа се за део који није изгубљен. 

Одштета предвиђена овим чланом не може ни у ком случају бити већа 
од одштете коју би требало платити у случају потпуног губитка пртљага. 
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3. Ручни пртљаг 

Члан 28. 
Путник има право да у простор одређен за смештај путника унесе ручни 

пртљаг који се може сместити на место предвиђено за ручни пртљаг. 

Ручни пртљаг путник сам чува. 

Превоз ручног пртљага који је дефинисан тарифом не наплаћује се, нити 
се издаје превозна исправа. 

Превоз прекомерног ручног пртљага који је дефинисан тарифом, 
превозник има право да наплати у складу са тарифом. За наплаћен превоз 
прекомерног ручног пртљага, превозник је дужан да изда путнику превозну 
исправу. 

Путник је дужан да превознику надокнади штету коју је проузроковао 
његов ручни пртљаг. 

4. Одговорност превозника у вези ручног пртљага 

Члан 29. 
Ако је губитак или оштећење ручног пртљага настало због околности које 

су проузроковале смрт, телесну повреду и нарушавање здравља путника, а за 
које је одговоран превозник, за насталу штету одговара превозник. Терет 
доказивања одговорности је на имаоцу права. 

Превозник се ослобађа одговорности из става 1. овог члана у 
случајевима из члана 19. овог закона. 

Члан 30. 
Накнада штете, по путнику, због потпуног или делимичног губитка или 

оштећења ручног пртљага не може бити већа од 1400 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате.  

5. Превоз праћених возила 

Члан 31. 
Превозник може, према условима предвиђеним тарифом, примити на 

превоз праћена возила. 

Превозник утврђује услове и цене за превоз праћених возила које 
објављује у тарифи.  

Члан 32. 
Путник у праћеном возилу може остављати ствари за личну употребу. 

Путник не може у праћеном возилу остављати опасне материје, оружје, 
наркотике, живе животиње, као и друге ствари у количинама које превазилазе 
личне потребе, а што се детаљније дефинише тарифом. 
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6. Одговорност превозника у вези праћених возила 

Члан 33. 
За штету насталу због губитка или потпуног или делимичног оштећења 

праћених возила, као и за штету насталу због закашњења приликом утовара 
или истовара праћених возила превозник одговара у случају да се докаже 
одговорност превозника. 

Ако ималац права докаже да је штета проузрокована одговорношћу 
превозника, превозник је дужан да надокнади и то: 

1) за губитак или потпуно оштећење праћених возила до износа 
тржишне вредности праћеног возила, а не више од 8000 евра у 
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 
на дан исплате; 

2) за делимично оштећење праћених возила до износа процењене 
штете на праћеном возилу, а не више од 8000 евра у динарској 
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан 
исплате; 

3) за закашњење приликом истовара износ који не може бити већи од 
наплаћених превозних трошкова за праћена возила. 

Превозник не одговара за ствари остављене у и на праћеном возилу, као 
и за штете настале приликом утовара или истовара када праћеним возилом 
управља путник. 

7. Рекламације, потраживања и тужбе  

Члан 34. 
Рекламације које се односе на уговор о превозу морају се писмено 

упутити превознику против кога се може поднети тужба, и то: 

1) рекламација за накнаду штете у случају потпуног или делимичног 
губитка или оштећења пртљага или праћеног возила подноси се 
писмено превознику најкасније у року од 30 дана од дана сазнања за 
штету; 

2) рекламација за накнаду штете због закашњења у испоруци пртљага 
подноси се превознику у року од 30 дана до дана сазнања за штету; 

3) рекламација за накнаду штете настале због смрти, телесне повреде 
и нарушеног здравља путника подноси се превознику у року од шест 
месеци од дана сазнања за штету; 

4) рекламација за накнаду штете настале због отказивања воза или 
прекида путовања узрокованог одговорношћу превозника, подноси се 
превознику у року од 15 дана од дана кад је путовање завршено, 
односно кад је требало да буде завршено; 

5) рекламација за накнаду штете због потпуног или делимичног губитка 
или оштећења ручног пртљага у складу са чланом 29. овог закона 
подноси се превознику у року од 30 дана од дана сазнања за штету. 

Превозник мора дати образложен одговор у року од 30 дана од дана 
пријема рекламације, или у оправданим случајевима информисати путника до 
ког датума у периоду од 90 дана од дана пријема рекламације путник може 
очекивати одговор. 
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Члан 35. 
Право на подношење рекламације, односно тужбе има ималац права на 

основу овог закона за потраживања која се односе на превоз путника и пртљага 
или праћеног возила. 

Члан 36. 
Право из члана 35. овог закона престаје завршетком путовања из 

уговора о превозу путника, а код уговора о превозу пртљага и праћених возила, 
престаје кад ималац права преузме пртљаг или праћено возило. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, право потраживања не 
престаје: 

1) ако ималац права докаже да је штета проузрокована намерно или 
непажњом превозника, знајући да ће таква штета вероватно настати; 

2) у случају делимичног губитка или оштећења; 

3) ако ималац права приликом пријема пртљага није могао опазити 
оштећење које се споља није могло приметити, а утврђено је тек 
пошто је преузео пртљаг, под условом да је захтев за утврђивање 
оштећења, односно делимичног губитка, поднео чим је открио штету, 
али најкасније у року од три дана од дана пријема и ако докаже да се 
штета догодила у време између предаје на превоз и издавања 
пртљага; 

4) ако се потраживање односи на враћање плаћених износа. 

Члан 37. 
Рекламација, односно тужба из члана 35. овог закона може се подизати 

против превозника са којим је склопљен уговор о превозу или против узастопног 
превозника. 

Члан 38. 
Потраживања из уговора о превозу застаревају, и то: 

1) потраживање због смрти, телесне повреде и оштећења здравља 
путника - за три године; 

2) ^остала потраживања - за једну годину, ако овим законом није 
другачије одређено. 

Члан 39. 
Застарелост почиње да тече: 

1) код потраживања због превоза путника - од дана истека рока 
важења возне карте; 

2) код потраживања због смрти, телесне повреде и оштећења здравља 
путника - од дана удеса, односно од дана настанка штете; 

3) код потраживања због делимичног губитка или оштећења пртљага, 
као и због прекорачења рока испоруке - од дана издавања пртљага; 

4) код потраживања због потпуног губитка пртљага - по истеку 14 дана 
од дана кад је истекао рок испоруке; 

5) у свим другим случајевима - од дана настанка потраживања. 
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 Члан 40. 
Застаревање се прекида даном подношења захтева превозиоцу у 

писменој форми. 

Застаревање почиње да тече изнова од дана кад је имаоцу права 
достављен, у писменој форми, одговор на његов захтев и кад су му враћене 
исправе приложене уз тај захтев. 

IV. ПРЕВОЗ СТВАРИ 

1. Уговор о превозу робе 

 Члан 41. 
Уговором о превозу робе један или више превозника се обавезују да ће 

робу превести од отправне до упутне станице и да ће је издати примаоцу, уз 
наплату превозних трошкова. Тарифа је саставни део овог уговора. 

Уговор о превозу робе се примењује и на превоз празних кола када се 
превозе као роба. 

На захтев корисника може се закључити посебан уговор који се односи 
на више превоза робе. 

Број уговора или тарифе мора бити наведен у товарном листу. 

Члан 42. 
Уговор о превозу робе се потврђује товарним листом. Међутим, 

недостатак, неисправност или губитак товарног листа неће утицати на 
постојање или важност уговора који је закључен у складу са овим законом. 

Уколико на основу уговора у превозу робе са пошиљаоцем од отправне 
до упутне станице учествује више од једног превозника, превозник који 
преузима робу у отправној станици је уговорни превозник, а сваки наредни 
превозник у превозном ланцу до упутне станице је узастопни превозник. 
Уговорни и узастопни превозници регулишу међусобне обавезе и одговорности 
посебним споразумом. 

Члан 43. 
Превозник не може примити на превоз робу чији је превоз забрањен 

овим законом. 

Роба за коју је прописано да се може превозити само под одређеним 
условима може се примити на превоз, ако су ти услови испуњени. 

2. Уговор о превозу кола као превозног средства 

Члан 44. 
Уговор о превозу кола као превозног средства заснива се на одредбама 

овог закона и тарифе. Тарифа је саставни део овог уговора. Уговором о превозу 
кола као превозног средства један или више превозника се обавезују да ће 
празна кола превести од отправне до упутне станице и да ће их издати 
примаоцу, уз наплату превозних трошкова. 

На захтев корисника може се закључити посебан уговор који се односи 
на више превоза празних кола као превозног средства.  



15 
 

Број уговора или тарифе мора бити наведен у колском листу. 

Члан 45. 
Уговор о превозу кола као превозног средства се потврђује колским 

листом. Међутим, недостатак, неисправност или губитак колског листа неће 
утицати на постојање или важност уговора који је закључен у складу са овим 
законом. 

Уколико на основу уговора о превозу кола као превозног средства са 
пошиљаоцем од отправне до упутне станице учествује више од једног 
превозника, превозник који преузима кола у отправној станици је уговорни 
превозник, а сваки наредни превозник у превозном ланцу до упутне станице је 
узастопни превозник. Уговорни и узастопни превозници регулишу међусобне 
обавезе и одговорности посебним споразумом. 

3. Товарни и колски лист 

Члан 46. 
Пошиљалац је дужан да сваку пошиљку преда превознику са 

појединачним товарним, односно колским листом на јединственом обрасцу 
превозника. 

Ако није другaчије уговорено између пошиљаоца и превозника, исти 
товарни лист се може односити само на робу у/на једним колима или у једном 
или више ИТЈ који се утоварују на једна кола, осим у случају робе која због 
својих димензија захтева употребу двоја или више кола, односно само на једна 
празна кола када се превозе као роба. 

Ако није другачије уговорено између пошиљаоца и превозника, исти 
колски лист се може односити само на једна празна кола када се превозе као 
превозно средство.  

Пошиљалац код отпреме празних кола када се превозе као превозно 
средство може бити ималац кола. 

Министар надлежан за послове саобраћаја прописује форму, изглед и 
садржину товарног листа, односно колског листа.  

Члан 47. 
Товарни лист, односно колски лист закључује се када превозник потврди 

пријем робе, односно празних кола на превоз потписом свог представника и 
отиском жига отправне станице у товарном, односно колском листу на папиру 
или уношењем одређене шифре уколико се користи товарни лист, односно 
колски лист у електронској форми. 

Товарни лист, односно колски лист потписује пошиљалац. Потпис се 
може заменити жигом или одређеном шифром, уколико се користи товарни 
лист, односно колски лист у електронској форми. 

На товарном листу, односно колском листу, превозник је дужан да 
назначи дан пријема пошиљке на превоз, а за лако кварљиву робу и живу 
животињу и час њиховог пријема на превоз. 

Након закључења товарног, односно колског листа, превозник предаје 
пошиљаоцу дупликат товарног, односно колског листа. Дупликат товарног, 
односно колског листа не издаје се по други пут и нема важност товарног, 
односно колског листа који прати пошиљку.  
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Члан 48. 
Пошиљалац је дужан да за сваку пошиљку преда превознику прописно 

испуњен товарни лист, односно колски лист. Ако на захтев пошиљаоца 
превозник унесе неке податке у товарни, односно колски лист, сматра се, 
уколико се не докаже супротно, да је то учинио у име пошиљаоца. 

Пошиљалац је одговоран за тачност података и изјава које је он уписао у 
товарни лист, односно колски лист, као и за тачност података и изјава које је на 
његов захтев унео превозник у товарни, односно колски лист. Пошиљалац 
одговара превознику за све трошкове и штете који настану ако су наводи 
пошиљаоца у товарном листу, односно колском листу неисправни, нетачни, 
непотпуни или унети на друго место, а не на место које је одређено за њихово 
уписивање као и ако је пошиљалац пропустио да упише наводе према 
Правилнику о међународном железничком превозу опасне робе – додатак Ц 
Конвенције COTIF (у даљем тексту: Правилник RID).  

Члан 49. 
У одређеним случајевима који су прописани тарифом, уместо товарног 

листа, односно колског листа, као превозне исправе могу се користити други 
обрасци превозника - спроводница, пропратница и сл. при чему се превозни 
трошкови наплаћују на основу товарног, односно колског листа.  

4. Електронски товарни и колски лист 

Члан 50. 
Товарни лист, односно колски лист може имати облик електронског 

исписа података. Појединости у вези са употребом електронског товарног 
листа, односно колског листа уговорне стране уређују посебним споразумом. 
Испис електронског товарног листа, односно колског листа који је сачињен у 
складу са поменутим споразумом уговорне стране признају једнако 
одговарајућим товарним, односно колским листом на папиру. 

У зависности од техничке опремљености службених места, на 
одређеним пругама се може користити мешовити систем који подразумева 
коришћење товарног листа, односно колског листа на папиру и у електронској 
форми, према споразуму са корисником. 

Члан 51. 
Електронски товарни лист, односно колски лист мора гарантовати 

сигурност унетих података, на основу чега има исту правну валидност и 
загарантовану сигурност, као и товарни лист, односно колски лист на папиру, а 
превоз пошиљке са електронским товарним, односно колским листом се 
обавља на основу овог закона и тарифа који се примењују и код превоза 
пошиљке са товарним, односно колским листом на папиру. 

Исписи електронског товарног, односно колског листа се предају 
странама које нису прикључене на електронски систем. Стране које су 
прикључене на електронски систем исписе добијају само на свој захтев. 

Прописи који се односе на испостављање и поступак са товарним, 
односно колским листом на папиру, у случају накнадних захтева, упутстава или 
рекламација важе такође за исписе. 
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5. Доказна снага товарног и колског листа 

 Члан 52. 
Товарни лист, односно колски лист служи, док се не докаже супротно, 

као доказ о закључењу и садржини уговора о превозу, као и о преузимању робе, 
односно празних кола на превоз од стране превозника. 

Члан 53. 
Ако утовар робе обавља пошиљалац, товарни лист ће бити доказ, док се 

не докаже супротно, о стању робе и о њеном паковању у складу са наводима у 
товарном листу, или у недостатку тих навода, о њеном очигледно добром стању 
и о тачности навода у товарном листу у погледу броја комада, њихових ознака 
и бројева и масе робе или њене количине изражене на други начин уколико је 
превозник извршио проверу навода које је пошиљалац уписао у товарни лист и 
резултат своје провере уписао у товарни лист. 

Када утовар робе обавља превозник, товарни лист ће бити доказ, док се 
не докаже супротно, о стању робе у складу са наводима у товарном листу или у 
недостатку тих навода о њеном очигледно добром стању у моменту 
преузимања на превоз од стране превозника, као и о тачности навода у 
товарном листу у погледу броја комада, њихових ознака и бројева као и масе 
робе или о њеној количини израженој на други начин. 

Члан 54. 
Товарни лист, односно колски лист неће служити као очигледан доказ о 

стању робе, односно празних кола у случају основаних резерви које је 
превозник уписао у товарни лист, односно колски лист. Разлог за резерву може 
да буде и ако превозник не располаже одговарајућим средствима за проверу 
навода у товарном листу, односно колском листу. 

6. Превозни трошкови 

Члан 55. 
Ако између пошиљаоца и примаоца није другачије договорено, све 

превозне трошкове дужан је да плати пошиљалац по тарифи која се примењује 
на дан закључења уговора о превозу, а у случају поновне предаје, према 
тарифи на дан поновне предаје пошиљке на превоз. 

Уколико је између пошиљаоца и примаоца уговорено да један део 
трошкова плаћа пошиљалац у отправљању, а други део трошкова плаћа 
прималац у приспећу, или да све превозне трошкове плаћа прималац у упутној 
станици, пошиљалац уноси напомену о плаћању у товарни лист, односно 
колски лист. У случају да прималац не искупи товарни, односно колски лист, све 
превозне трошкове плаћа пошиљалац. 

Накнаде за споредне услуге, проузроковане неком чињеницом која се 
приписује примаоцу или неким његовим захтевима мора увек да плати 
прималац. 

Ако за обрачун трошкова не постоји посебан уговор, за плаћање 
превозних трошкова важе тарифа и услови превозника. 
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Члан 56. 
Уколико превоз пошиљке обављају уговорни и узастопни превозник, 

превозник који прима пошиљку на превоз обавезан је да наплати све трошкове 
од стране пошиљаоца. Узастопни превозник који издаје пошиљку у упутној 
станици обавезан је да наплати све трошкове који морају бити плаћени од 
стране примаоца, као и сва друга ненаплаћена потраживања која произлазе из 
уговора о превозу и које је уговорни превозник зарачунао у товарни, односно 
колски лист. 

Споразумом о сарадњи закљученим између превозника могу се 
предвидети и други начини наплате трошкова.  

7. Паковање робе 

Члан 57. 
Пошиљалац је дужан да упакује робу чија природа захтева паковање, 

тако да се роба за време превоза сачува од потпуног или делимичног губитка 
или оштећења и да се спречи наношење штете лицима, возним средствима или 
другој роби. 

8. Наручивање кола 

Члан 58. 
Пошиљалац у отправној станици може наручити од превозника кола за 

утовар, према врсти и количини робе. 

Пошиљалац треба пре утовара робе да утврди да ли су достављена 
одговарајућа кола по врсти, укупном броју и по питању чистоће за обављање 
превоза у складу са уговором и нарученим колима. Ако достављена кола нису у 
складу са захтевом, пошиљалац може одбити пријем кола. 

Прихватањем понуђених кола за утовар пошиљалац прихвата услове 
превоза превозника. 

9. Утовар и истовар робе 

Члан 59. 
Пошиљалац и превозник се договарају ко је одговоран за утовар, 

односно истовар робе. У недостатку таквог договора, за утовар ће бити 
одговоран пошиљалац, а за истовар прималац.  

Приликом утовара робе, пошиљалац се мора придржавати прописа за 
поступање са колима у смислу руковања са колима, поступка утовара и др. 
Уколико приликом неправилног поступања са колима дође до оштећења кола, 
оштећења или недостатка колског дела, или до искључења кола из саобраћаја 
због неправилног утовара, пошиљалац је дужан да надокнади штету 
превознику, без обзира да ли је он или његово овлашћено лице руковао колима 
и обављао утовар робе.  

Приликом истовара робе, прималац одговара за штету коју причини 
превознику неправилним поступањем са колима у смислу руковања са колима, 
поступка истовара и др. Уколико приликом неправилног поступања са колима 
дође до оштећења кола, оштећења или недостатка колског дела, прималац је 
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дужан је да надокнади штету превознику, без обзира да ли је он или његово 
овлашћено лице руковао колима и обављао истовар робе. 

Доказивање навода из ст. 2. и 3. овог члана се обавља према одредбама 
тарифе и пада на терет превозника.  

Одредбе из ст. 2. и 3. овог члана се не односе на примаоца, односно 
пошиљаоца који приликом утовара, односно истовара оштете сопствена кола. 

Члан 60. 
Пошиљалац је дужан да по завршеном утовару стави на све отворе кола 

и на ИТЈ своје званично признате пломбе, а њихове ознаке и бројеве треба да 
наведе у товарни лист.  

Ако пошиљалац није ставио своје пломбе или ако царина није ставила 
своје пломбе, у случају оштећења или недостатка пломбе након пријема 
пошиљке на превоз или код промене пломбе због инспекцијског или царинског 
прегледа пошиљке који се обавља у успутним станицама, превозник мора 
ставити своје пломбе. У том случају, превозник њихове ознаке и бројеве наводи 
у товарни лист. 

Члан 61. 
Кола се не могу товарити изнад границе товарења кола. 

Превозник пре почетка утовара, обавештава пошиљаоца о граници 
товарења кола.  

Члан 62. 
Пошиљалац је дужан да робу утовари и истовари у одређеном року (рок 

утовара или истовара). 

Превозник одређује рокове утовара или истовара кола у складу са 
својим техничким и организационим могућностима и дужан је да их објави у 
тарифи. Рокови утовара или истовара могу бити и посебно уговорени са 
корисником.  

Ако корисник прекорачи рокове утовара или истовара кола, превозник 
има право на наплату накнаде према тарифи.  

У случају да је, због ванредних околности или више силе на које 
корисник и превозник немају утицаја и које нису могли предвидети, дошло до 
дужег задржавања кола на утовару или истовару од прописаних рокова, на 
захтев корисника, превозник може одобрити прекид рока утовара или истовара 
за време трајања тих околности.  

10. Утврђивање масе и проверавање пошиљке 

Члан 63. 
Када утовар обавља пошиљалац, он има право да захтева од 

превозника преглед стања робе и њеног паковања, као и тачност навода у 
товарном листу у погледу броја комада, њихових ознака и бројева као 
утврђивање масе пошиљке или њене количине изражене на други начин. 

На захтев пошиљаоца, превозник је обавезан да прихвати проверавање 
и утврђивање масе пошиљке уколико располаже одговарајућим средствима да 
то обави, ако природа робе то омогућава и уколико не постоје друга 
ограничења. Резултат провере пошиљке и утврђивања њене масе се наводи у 
товарном листу, а трошкови обављања ових услуга терете пошиљку.  
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Превозник ће утврдити масу пошиљке и без захтева пошиљаоца, ако 
није назначена у товарном листу. Ако се маса пошиљке не може утврдити у 
отправној станици, вагање ће се извршити у успутној станици на превозном 
путу која располаже колском вагом. 

У отправној станици, пошиљалац или његово овлашћено лице може да 
присуствује вагању на колској ваги, али он не може ово вагање условити својим 
присуством. 

Члан 64. 
Ако пошиљалац захтева утврђивање масе пошиљке, а маса пошиљке се 

не може утврдити јер од отправне до упутне станице не постоји колска вага, 
пошиљалац може да одреди превозни пут преко станице где постоји колска 
вага, у ком случају се превознина рачуна према тарифском одстојању за 
превозни пут који је одредио пошиљалац, осим ако уговором није другачије 
одређено. 

Уколико се пошиљка ни у ком случају не може вагати, а пошиљалац не 
жели да назначи масу у товарном листу, превозник такву пошиљку не може 
примити на превоз. 

Члан 65. 
Ако је пошиљку утоварио пошиљалац, наводи у товарном листу који се 

односе на масу и број комада служе као доказ према превознику само кад је 
превозник утврдио масу и број комада и то потврдио у товарном листу. Наводи 
у товарном листу могу се доказивати и на други начин. 

Ако се утврди да стварни мањак у маси или броју комада не одговара 
наводима из товарног листа, ти наводи не могу да служе као доказ против 
превозника, нарочито ако су кола предата примаоцу са исправним оригиналним 
пломбама. 

Члан 66. 
Ако се код колских пошиљака контролним вагањем, и без захтева 

пошиљаоца, утврди да се маса не разликује од оне назначене у товарном листу 
за више од +/-2%, маса назначена у товарном листу сматраће се исправном и 
она ће се узети у обзир за израчунавање превозних трошкова. 

За нетачно именовање или шифре класификације робе који утичу на 
висину превознине, као и за разлику у маси преко +2%, превозник има право да, 
поред наплаћене превознине, наплати и двоструки износ разлике у превознини 
од отправне до упутне станице према тарифи. 

Члан 67. 
Ако се услед неисправно, нетачно или непотпуно уписаних података или 

изјава у товарном листу превози роба која је искључена од превоза, или роба 
која би требало да се превози под посебним условима, а ти услови нису 
испуњени или се не поштују прописи о безбедности саобраћаја, или је 
прекорачена граница товарења кола, превозник је дужан да целу пошиљку, 
односно прекорачену масу робе истовари у првој станици у којој је то могуће 
након утврђивања неправилности, на трошак и ризик пошиљаоца, и да га о 
томе обавести. 

Превозник има право да захтева троструки износ превознине за 
извршени превоз од отправне станице до станице у којој је утврђена 
неправилност, односно до прве станице у којој је могућ истовар пошиљке или 
прекорачене масе робе у случају прекорачења границе товарења кола или 
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товарног профила, као и накнаду штете која је услед тога настала, ако је услед 
неисправно, нетачно или непотпуно уписаних података или изјава у товарном 
листу извршен превоз пошиљке:  

1) са прекораченом границом товарења или товарног профила; 

2) са робом која је искључена од превоза; 

3) са робом која се превози под посебним условима, а ти услови нису 
испуњени;  

4) супротно царинским прописима што за последицу има покретање 
царинског прекршаја; 

5) којом се на било који начин не поштују прописи о безбедности 
саобраћаја. 

Ако превоз није отпочео, рачуна се само накнада за настале трошкове и 
евентуално настала штета. 

11. Обављање царинских и других поступака 

Члан 68. 
Превозник обавља поступак транзита, уз наплату накнаде. 

Превозник може у току превоза, за рачун корисника превоза, да обавља 
и друге царинске поступке, уколико испуњава услове за њихово обављање. 

Списак царинских станица у којима се може обавити поступак 
транзита превозник објављује у тарифи.  

Члан 69. 
Код увоза, превозник може пријавити пошиљку царини за завршетак 

поступка транзита у улазној граничној станици само ако је она упутна станицa 
или, према тарифи, последња успутна царинска станицa, на превозном путу 
пошиљке.  

Ако је пошиљалац за увозно царињење у товарном листу назначио 
станицу која у складу са актом царинског органа, према тарифи превозника, 
није царинска или у којој се не може окончати поступак транзита с обзиром на 
врсту робе и начин паковања или станицу која није у складу са ставом 1. овог 
члана, превозник ће одредити царинску станицу на превозном путу пошиљке 
према одредбама овог члана, о чему ће обавестити корисника.  

Члан 70. 
Пошиљалац је дужан да товарном листу приложи исправе потребне за 

извршење радњи које се, на основу царинских и других прописа, морају обавити 
пре издавања пошиљке примаоцу. 

Превозник није дужан да испитује да ли су поднесене исправе тачне и 
довољне. 

Пошиљалац одговара превознику за штету насталу услед недостатка, 
нетачности, односно неисправности исправа, осим у случају кривице 
превозника. 

Превозник одговара за последице које настану услед губитка или 
неправилне употребе исправа наведених и приложених товарном листу или 
оних које су му биле поверене, осим ако су губитак исправа, односно губитак 
или штета настали неправилном употребом исправа изазвани околностима које 
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превозник није могао да избегне и чије последице није могао да спречи. 
Накнада штете у овом случају не може бити већа од износа који би превозник 
био дужан да накнади да је ствар предата на превоз изгубљена. 

Члан 71. 
Пошиљку, која подлеже инспекцијском или царинском прегледу, 

превозник мора да искључи из воза и да је постави на посебан колосек без 
напона или на коме је напон искључен, да одведе инспектора и царинског органа 
до пошиљке и да им омогући приступ роби. У случају узимања узорка превозник 
мора унети напомену о количини узорковане робе у товарни лист. 

Трошкови обављања радњи из става 1. овог члана оптерећују пошиљку.  

12. Измена уговора о превозу 

Члан 72. 
Пошиљалац има право да располаже пошиљком, да накнадно мења 

уговор о превозу и може захтевати: 

1) да му се пошиљка врати у отправној станици; 

2) да се превоз пошиљке успут заустави; 

3) да се издавање пошиљке одложи; 

4) да се пошиљка изда неком другом примаоцу; 

5) да се пошиљка изда у некој другој упутној станици; 

6) да се пошиљка врати у отправну станицу; 

7) да се новчани износи, за које је у товарном листу назначено да ће их 
платити прималац, наплате од њега уместо од примаоца; 

8) да се измени станица извозног царињења, уколико се нова царинска 
станица налази на превозном путу пошиљке у смеру кретања (ако не 
подразумева кретање пошиљке уназад) и ако је у складу са 
Царинским законом („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 112/12); 

9) да се измени одредишна царинска станица.  

Захтев за измену уговора о превозу, као и потврда о пријему захтева, 
морају бити у писаној форми. 

Право пошиљаоца да мења уговор о превозу, иако поседује дупликат 
товарног, односно колског листа, престаје у случају када је прималац искупио 
товарни, односно колски лист. 

Члан 73. 
Прималац има право, под условима и на начин из члана 72. овог закона, 

да измени уговор о превозу од тренутка закључења товарног, односно колског 
листа ако му пошиљалац преда дупликат товарног, односно колског листа, осим 
ако је пошиљалац у товарном, односно колском листу назначио да прималац 
нема право располагања пошиљком. 

Право примаоца да мења уговор о превозу престаје у случају када је 
искупио товарни, односно колски лист или већ користио своје право да измени 
уговор о превозу захтевајући да се пошиљка изда трећем лицу које је искупило 
товарни, односно колски лист. То треће лице није овлашћено да мења уговор о 
превозу. 
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Члан 74. 
Ако пошиљалац или прималац жели да измени уговор о превозу 

давањем накнадних захтева превознику мора превознику предати дупликат 
товарног, односно колског листа у који је унео захтеване измене. 

Пошиљалац, односно прималац који захтева измену уговора о превозу 
мора да надокнади превознику трошкове и штету који настану услед 
спровођења накнадних захтева. 

Накнадни захтеви за измену уговора о превозу могу се односити само на 
целу пошиљку. 

Члан 75. 
Извршење захтева за измену уговора о превозу мора бити могуће, 

законито и прихватљиво у тренутку када доспе до превозника који треба да га 
изврши, које не може ометати уобичајни рад превозника, нити наносити штету 
пошиљаоцима или примаоцима других пошиљака.  

Превозник може одбити захтев за измену уговора о превозу ако: 

1) измена уговора није више могућа у тренутку кад је захтев приспео у 
станицу која треба да га изврши; 

2) би услед измене уговора дошло до поремећаја у саобраћају; 

3) је измена уговора противна царинским или другим прописима; 

4) у случају измене упутне станице вредност ствари не би покрила 
трошкове превоза до нове упутне станице, осим ако се износ тих 
трошкова одмах плати или преузме јемство. 

Члан 76. 
Ако превозник не поступи по захтеву за измену уговора, а не постоје 

разлози из члана 75. овог закона, одговоран је за штету која због тога настане. 

Накнада штете у случају из става 1. овог члана не може бити већа од 
износа који би превозник био дужан да надокнади да је пошиљка предата на 
превоз изгубљена. 

13. Извршење превоза 

Члан 77. 
Пошиљалац и превозник уговарају рок испоруке. Ако рок испоруке није 

уговорен, превозник је дужан да превоз изврши у року који је, с обзиром на 
дужину превозног пута, врсту превоза и стање инфраструктуре, прописан 
тарифом. 

Превозник има право да утврди допунске рокове код пошиљака које се 
превозе преко једне или више ранжирних станица, преко речних лука или 
комбинованим превозом. Такође, превозник може одредити допунске рокове у 
ванредним приликама које имају за последицу неуобичајено повећање 
саобраћаја или тешкоће у експлоатацији. 

Ако није другачије уговорено, рок испоруке почиње да тече наредног 
дана од дана пријема ствари на превоз. Рок испоруке не тече недељом и у дане 
државних празника. 
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Члан 78. 
Рок испоруке не тече за време задржавања пошиљке насталог услед: 

1) проверавања садржине и масе пошиљке, ако је тим проверавањем 
утврђена нетачност навода у товарном листу (чл. 66. и 67. овог 
закона); 

2) обављања радњи царинских или других надлежних органа; 

3) измене уговора о превозу извршене на захтев корисника; 

4) посебних радњи у вези с пошиљком (храњење и појење живих 
животиња, додавање леда и сл.); 

5) других узрока који спречавају почетак или настављање превоза, ако 
за то нема кривице превозника. 

Превозник се може позивати на продужење рока испоруке због узрока 
наведених у ставу 1. овог члана само ако је узрок и трајање задржавања 
пошиљке уписао у товарни, односно колски лист. 

Рок испоруке је одржан ако је пре његовог истека прималац извештен о 
приспећу пошиљке и ако је пошиљка припремљена за издавање, а за пошиљку 
о чијем се приспећу не извештава, ако је пре истека рока испоруке пошиљка 
припремљена за издавање. 

Члан 79. 
Ако уговором није другачије одређено, превозник је дужан да извести 

примаоца о приспећу пошиљке, с тим што има право на накнаду трошкова. 

Превозник је дужан да извести примаоца, без одлагања, чим пошиљку 
припреми за издавање. 

При извештавању, превозник мора да назначи рок у коме прималац мора 
преузети пошиљку. 

Претпоставља се да је извештавање извршено: 

1) препорученим писмом - 24 часа после предаје писма пошти; 

2) телеграмом - 12 часова после предаје телеграма; 

3) телефоном, телексом или телефаксом - после завршеног разговора, 
односно предаје телекса или телефакса; 

4) непосредно - часом предаје извештаја; 

5) електронском поштом уз потврду пријема у складу са тарифом - 
часом слања поруке. 

14. Сметње при превозу 

Члан 80. 
Сметња при превозу настаје када је почетак или наставак превоза 

спречен или превоз пошиљке није могуће извршити предвиђеним или 
уговореним превозним путем.  

Код сметње при превозу, превозник одлучује да ли је боље да се 
пошиљка превезе по службеној дужности помоћним превозним путем или је у 
интересу имаоца права располагања робом, односно празним колима да се од 
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њега затраже упутства, дајући му потребна обавештења о пошиљци којима 
превозник располаже.  

Ималац права располагања пошиљком код превоза робе је прималац, 
осим ако је пошиљалац предао превознику дупликат товарног листа са 
захтевом за измену примаоца, односно упутне станице или ако је назначио у 
товарном листу да прималац нема права располагања робом. 

Ималац права располагања пошиљком код превоза празних кола као 
превозног средства је пошиљалац. 

Члан 81. 
Када код сметње при превозу није могуће продужење превоза, 

превозник тражи упутства од имаоца права располагања робом, односно 
празним колима која се превозе као превозно средство. Ако превозник у 
примереном року од обавештавања не добије упутство за даље поступање са 
робом, односно колима, превозник мора предузети мере за које сматра да су у 
најбољем интересу имаоца права располагања робом, односно колима.  

Ако услед насталих сметњи или из других разлога даљи превоз није 
могућ, пошиљалац може раскинути уговор о превозу, али је дужан да 
превознику плати превознину за извршени превоз, као и трошкове у вези с 
превозом предвиђене тарифом, односно уговором, ако сметња, односно други 
разлози нису настали кривицом превозника. 

15. Сметње при издавању  

Члан 82. 
Сметња при издавању пошиљке постоји ако: 

1) се прималац не може пронаћи; 

2) се прималац не одазива; 

3) прималац одбије пријем пошиљке; 

4) товарни лист није искупљен у предвиђеном року; 

5) је издавање забранио надлежни орган. 

У случају сметњи при издавању из става 1. овог члана, ималац права 
располагања пошиљком је пошиљалац.  

Превозник је дужан да без одлагања и на најбржи начин извести 
пошиљаоца о сметњи при издавању пошиљке и да од њега затражи упутство, 
осим ако је пошиљалац путем навода у товарном, односно колском листу 
захтевао да му се пошиљка врати по службеној дужности ако настане сметња 
при издавању. 

У случају да прималац одбије пријем пошиљке, пошиљалац има право 
да даје упутства о даљем поступању са пошиљком и без подношења 
превознику дупликата товарног, односно колског листа. 

Ако сметња при издавању престане пре добијања упутства од 
пошиљаоца, превозник издаје пошиљку примаоцу, о чему мора одмах 
обавестити пошиљаоца. 
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16. Отклањање сметње при превозу и издавању 

Члан 83. 
Ако упутство имаоца права располагања робом не приспе у року према 

тарифи, или ако се не може извршити, или ако извештавање имаоца права 
располагања робом није могуће, превозник има право да робу истовари на 
трошак и ризик имаоца права располагања робом. После тога сматра се да је 
превоз пошиљке завршен и превозник је у том случају одговоран за робу у име 
имаоца права располагања робом. 

У случају из става 1. овог члана, превозник има право да на трошак и 
ризик имаоца преда робу шпедитеру или јавном складишту, с тим што одговара 
за њихов избор. 

Превозник је дужан да без одлагања извести имаоца права располагања 
робом о радњама из ст. 1. и 2. овог члана. 

Члан 84. 
Превозник може приступити продаји робе без чекања упутства имаоца 

права располагања робом, ако је то оправдано због лаке кварљивости робе или 
општег стања робе, односно ако су трошкови складиштења несразмерно велики 
у односу на вредност робе. У осталим случајевима, превозник такође може 
приступити продаји робе, ако у року према тарифи не добије упутство имаоца 
права располагања робом са прихватљивим захтевом за извршење. 

Ако је роба продата, новац од продаје, по одбитку укупних трошкова 
којима је роба терећена, мора се ставити на располагање имаоцу права 
располагања робом.  

У случају да је добијени износ од продаје мањи од укупних трошкова 
којима је роба терећена, пошиљалац је дужан да плати разлику.  

Члан 85. 
Ако ималац права располагања робом, у року према тарифи, не 

проследи упутства превознику о даљем поступању са пошиљком, и ако сметњу 
при превозу или издавању није могуће отклонити према чл. 83. и 84. овог 
закона, превозник може да врати пошиљку пошиљаоцу на његов трошак или да 
је, ако је то оправдано, уништи, водећи рачуна о заштити животне средине. 

Члан 86. 
Превозник има право на надокнаду трошкова које је имао због тражења 

упутства и/или извршења упутства имаоца права, због чекања на упутства која 
нису благовремено или нису уопште стигла до превозника и због доношења 
одлуке и предузимање радњи у циљу отклањања сметње при превозу или 
издавању. Превозни трошкови и сви други трошкови терете пошиљку, осим ако 
су ти трошкови настали кривицом превозника. 

 У случају да сметња при превозу није настала кривицом превозника, 
превознина и рок испоруке се рачунају према стварно пређеном превозном 
путу. 
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17. Издавање пошиљке 

 Члан 87. 
Превозник је дужан да у упутној станици коју је означио пошиљалац изда 

примаоцу товарни, односно колски лист и пошиљку, пошто прималац потврди 
њихов пријем и уплати износе назначене у товарном, односно колском листу. 

Исто дејство, као и издавање пошиљке примаоцу има предаја пошиљке 
другом превознику, јавном складишту, шпедитеру и царинским или другим 
надлежним органима, као и давање робе на привремени смештај у случајевима 
одређеним овим законом. 

Товарни, односно колски лист и пошиљка издају се доносиоцу извештаја 
о приспећу пошиљке на коме је прималац потврдио пријем. 

Члан 88. 
Ако превозник или ималац права утврде или посумњају да постоји 

потпун или делимичан губитак или оштећење робе примљене на превоз, 
превозник је дужан да одмах састави записник о извиђају и утврди стање, а 
према потреби, и масу робе, као и узрок, ако је то могуће, наводећи и време кад 
се штета догодила и под којим околностима. 

Превозник издаје имаоцу права примерак записника из става 1. овог 
члана. 

Ако је то могуће, превозник је дужан да потпун или делимичан губитак 
или оштећење робе утврди у присуству имаоца права а, по потреби, и у 
присуству једног или више вештака. 

У случају да ималац права не прихвата чињенице утврђене у записнику 
о извиђају, он може захтевати да се стање и маса робе, као и узрок и износ 
штете утврде путем вештака кога именују стране у уговору о превозу. 

Ако се увидом извршеним на захтев имаоца права не утврди никаква 
штета, или се утврди само штета коју је превозник већ признао, ималац права 
је дужан да накнади настале трошкове. 

Члан 89. 
Сматра се да је пошиљка изгубљена ако није била издата примаоцу или 

није била припремљена за издавање у року од 30 дана од дана истека рока за 
испоруку. 

Ако се пошиљка пронађе у року од једне године од дана исплате 
накнаде штете, превозник је дужан да о пронађеној роби, у писменој форми, 
одмах извести имаоца права. 

У року од 30 дана од дана пријема извештаја о проналаску пошиљке 
ималац права може захтевати да му се пошиљка изда у ма којој станици, уз 
плаћање превозних трошкова од првобитне отправне станице до станице у којој 
се захтева издавање. 

Ако преузме пронађену пошиљку, ималац права је дужан да примљену 
накнаду штете врати по одбитку трошкова који су, евентуално, били обухваћени 
том накнадом штете, али задржава право на потраживање накнаде штете због 
прекорачења рока испоруке. 

Ако ималац права није поставио захтев према ставу 3. овог члана, 
превозник може слободно да располаже са робом. 



28 
 

18. Одношење и продаја робе 

Члан 90. 
Прималац је дужан да пошиљку однесе у уговореном року (рок за 

одношење) и у редовном радном времену одређеном за упутну станицу. 

Ако је рок за одношење прекорачен за више од 24 часа, превозник може, 
на трошак и ризик примаоца, истоварити робу и дати је на привремени смештај, 
или је предати шпедитеру, јавном складишту или другом превозиоцу ради 
доставе примаоцу, с тим што одговара за њихов избор. 

У случају прекорачења рока за одношење, превозник има право на 
посебну накнаду одређену тарифом. 

Члан 91. 
Превозник је дужан да поступајући као добар привредник: 

1) одмах прода робу која се не може издати, ако према оцени упутне 
станице подлеже квару, живе животиње или робу која се према 
месним приликама не може дати на привремени смештај, нити 
предати шпедитеру или јавном складишту; 

2) у року од 30 дана од дана истека рока за одношење прода робу која 
се не може издати и коју пошиљалац не узима натраг; 

3) пре истека рока из тачке 2) овог става прода робу чија би се 
вредност услед дужег лежања несразмерно смањила или трошкови 
лежања не би били у сразмери с вредношћу. 

Превозник је дужан да о намераваној продаји, без одлагања, извести 
пошиљаоца, ако је то према околностима могуће. 

Превозник саставља записник о продаји и један примерак доставља 
пошиљаоцу. 

Превозник је дужан да износ добијен продајом, по одбитку трошкова који 
још нису плаћени, као и издатака који су настали у вези с продајом, стави на 
располагање пошиљаоцу. 

Ако износ добијен продајом није довољан за покриће трошкова и 
издатака, пошиљалац је дужан да доплати разлику. 

Ако је прималац искупио товарни лист, а није преузео пошиљку у року за 
одношење, превозник ће га још једном позвати да преузме пошиљку и 
саопштиће му да роба лежи на његов трошак и ризик. 

Ако прималац ни после поновљеног позива не преузме пошиљку, 
превозилац може да смести, односно да прода робу, сагласно одредбама ст. 1, 
2, 3, 4. и 5. овог члана. 

 19. Одговорност превозника  

Члан 92. 
Превозник који је примио пошиљку на превоз одговара за извршење 

превоза до издавања пошиљке примаоцу. 

Превозник одговара за штету насталу због потпуног или делимичног 
губитка или оштећења пошиљке, као и за штету насталу због прекорачења рока 
испоруке, осим ако докаже да је штета настала због радњи или пропуста 
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имаоца права, неким његовим захтевом који није заснован на кривици 
превозника, својстава саме робе или других околности које превозник није 
могао избећи нити отклонити њихове последице. 

Превозник одговара за штету коју проузрокују лица која су по његовом 
налогу радила на извршењу превоза. 

Члан 93.  
Превозник се ослобађа одговорности ако је потпун или делимичан 

губитак или оштећење настало у вези с једном или више посебних околности: 

1) превоза који се врши у отвореним колима на основу важећих 
прописа или уговора закљученог с пошиљаоцем и наведеног у 
товарном листу. Ако пошиљалац користи покриваче за превоз робе у 
отвореним колима преузима исту одговорност као ону коју има при 
превозу робе без покривача, па и када се ради о роби која се на 
основу тарифа превозника не превози у отвореним колима; 

2) непаковања или недовољног паковања робе која је услед тих 
недостатака по својој природи изложена губитку или оштећењу; 

3) утовара робе, неправилног товарења и истовара, кад утовар, или 
истовар врши пошиљалац, односно прималац или њихово 
овлашћено лице, на основу важећих прописа или уговора закљученог 
с пошиљаоцем или примаоцем, наведених у товарном листу; 

4) својства робе због којег је она нарочито подложна потпуном или 
делимичном губитку или оштећењу (услед ломљења, рђања, 
труљења, дејства мраза и топлоте, цурења, сушења, расипања и 
сл.); 

5) предаје на превоз са неисправним, нетачним или непотпуним 
назначењем врсте робе или броја комада у товарном листу код робе 
која је искључена од превоза или се прима на превоз под посебним 
условима, или ако пошиљалац не предузме мере предострожности 
које су прописане за робу која се прима на превоз под посебним 
условима; 

6) посебне опасности којој су изложене живе животиње приликом 
превоза; 

7) превоза живих животиња или одређене робе који се, на основу 
тарифе или уговора са пошиљаоцем наведеним у товарном листу, 
мора извршити уз пратњу, ако потпун или делимичан губитак или 
оштећење настане због пропуштања пратиоца да отклони опасност у 
вези са превозом. 

Члан 94. 
У случају превоза железничких возила која се крећу на сопственим 

точковима и која су предата на превоз као роба, превозник одговара за штету 
насталу због потпуног или делимичног губитка или оштећења железничког 
возила или његових саставних делова од тренутка преузимања на превоз до 
издавања, као и штету која настане због прекорачења рока испоруке, осим ако 
докаже да штета није настала због његове кривице. 

Превозник не одговара за губитак саставних делова возила који нису 
уписани са обе стране возила или прибора који није наведен у инвентарској 
листи која прати возило. 



30 
 

Члан 95. 
Доказивање да је губитак, оштећење или прекорачење рока испоруке, 

проузроковано једном од посебних околности из члана 93. овог закона, падају 
на терет превозника. 

У случају да превозник утврди, с обзиром на околности, да је губитак или 
оштећење могло настати због једне или више посебних околности предвиђених 
из члана 93. овог закона, претпоставља се да је штета из тога произашла. 
Ималац права, задржава право да докаже да штета, потпуно или делимично, 
није настала због неке од тих околности. 

Члан 96. 
Ако превоз, који је предмет једног уговора о превозу, обавља више 

узастопних превозника, сваки наредни превозник, самим чином преузимања 
робе са товарним листом, односно празних кола са колским листом, постаје 
страна у уговору о превозу, и у складу са условима из товарног, односно 
колског листа, преузима обавезе које из тога произлазе. У овом случају, сваки 
превозник је одговоран за извршење превоза на целом превозном путу. 

За штету одговарају солидарно превозници који су учествовали у 
превозу. 

Члан 97. 
Када превозник повери превоз, потпуно или делимично, извршном 

превознику, било да је на основу уговора о превозу за то овлашћен или не, 
превозник остаје једини одговоран за укупан превоз. 

Све одредбе овог закона према којима се утврђује одговорност 
превозника, важе и за извршног превозника за превоз који он обавља. 

Сваки посебан уговор којим превозник прихвата обавезе које не 
произлазе из овог закона или се одриче права која му на основу овог закона 
припадају, тиче се извршног превозника само ако је он то изричито, у писаном 
облику, прихватио. 

У случају да су и превозник и извршни превозник одговорни и до мере у 
којој су одговорни, њихова одговорност је солидарна. 

Укупан износ одштете коју плаћа превозник, извршни превозник и 
његово особље, као и друга лица чије услуге они користе у обављању превоза, 
не може бити већи од износа предвиђених овим законом. 

20. Одговорност у случају губитка у маси при превозу 

Члан 98. 
Ако је у питању роба која, због своје природе, редовно губи у маси при 

превозу, превозник одговара само за онај део губитка који, без обзира на 
дужину пређеног пута, прелази следеће границе: 

1) 2% од масе за течност, робе које су влажне предате на превоз и 
друге робе одређене тарифом; 

2) 1% од масе за суве робе и друге робе одређене тарифом. 

Превозник се не може позивати на ограничење одговорности из става 1. 
овог члана ако ималац права докаже да губитак није настао услед узрока који 
повлаче природан губитак у маси робе. 
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У случају потпуног губитка робе, при израчунавању одштете не врши се 
никакав одбитак на име губитка у маси при превозу. 

У случају да се више комада превози са једним товарним листом, 
губитак у маси се рачуна за сваки комад, ако је њихова маса посебно назначена 
у товарном листу или се може утврдити на неки други начин. 

21. Одштета у случају губитка  

Члан 99. 
Ималац права може, без пружања других доказа, сматрати да је роба 

изгубљена ако није издата примаоцу нити припремљена за издавање у року од 
30 дана по истеку рока испоруке. 

Ималац права може, примајући одштету за изгубљену робу, писмено 
захтевати да буде одмах обавештен ако се роба пронађе у року од годину дана 
по исплати одштете. Превозник писмено потврђује овај захтев. 

Ималац права може поднети захтев превознику у року од 30 дана по 
пријему обавештења да је роба пронађена, да му се роба изда, након плаћања 
трошкова у складу са уговором, изјавама у товарном листу и враћања 
примљене одштете. При томе, ималац права задржава право на одштету због 
прекорачења рока испоруке. 

У случају да ималац права није поставио захтев према ставу 2. овог 
члана, или није предао захтев према ставу 3. овог члана, или ако је роба 
пронађена по истеку рока од једне године од дана исплате одштете, превозник 
располаже том робом.  

Члан 100. 
Ако је превозник обавезан да имаоцу права надокнади штету за потпун 

или делимичан губитак, вредност робе се рачуна по тржишној цени, а ако је 
цена робе уговорена - по тој цени. 

Цена се одређује по месту и времену пријема робе на превоз. 

Износ накнаде штете коју превозник плаћа за потпун или делимичан 
губитак робе не може по килограму масе изгубљене робе да буде већи од 17 
евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан исплате. 

Уколико дође до губитка железничког возила које се превози као роба на 
сопственим точковима и које је предато на превоз, ИТЈ и њихових саставних 
делова, одштета је ограничена, уз изузеће свих других одштета, на уобичајену 
вредност возила или ИТЈ, односно њихових саставних делова, на дан и у месту 
губитка. Када је немогуће утврдити дан и место губитка, одштета је ограничена 
на уобичајену вредност на дан и у месту где их је превозник преузео на превоз.  

Поред накнаде штете за робу, превозник је дужан да накнади 
превознину, царинске дажбине и друге трошкове у вези с превозом изгубљене 
робе, осим акцизе. 

Ако се приликом поступања са колима при утовару, односно истовару 
потпуно униште кола или колски део или дође до његовог отуђења, одштета је 
ограничена, уз изузеће осталих одштета према тарифи, на уобичајену вредност 
кола, односно њихових саставних делова. У овом случају, ималац кола има 
право на наплату накнаде за немогућност коришћења кола.  
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22. Одштета у случају оштећења  

Члан 101. 
У случају оштећења робе, превозник је дужан да имаоцу права плати 

само износ за који је умањена вредност робе. 

Ако је услед оштећења цела пошиљка, односно само један део пошиљке 
изгубио вредност, накнада штете не може премашити износ који би се платио у 
случају губитка целе пошиљке, односно оног дела који је изгубио вредност. 

Уколико дође до оштећења железничког возила које се превози на 
сопственим точковима и које је предато на превоз као роба, ИТЈ или њихових 
саставних делова, одштета је ограничена, уз изузеће осталих одштета по 
тарифи, на трошкове оправке. Одштета не може премашити износ који би се 
платио у случају губитка. 

Поред накнаде штете према ст. 1, 2. и 3. овог члана, превозник је дужан 
да надокнади превознину, царинске дажбине и друге трошкове у вези с 
превозом оштећене робе, у сразмери према утврђеном умањењу вредности 
робе, осим акцизе. 

Ако се приликом поступања са колима при утовару, односно истовару 
оштете кола или колски део, одштета је ограничена, уз изузеће осталих 
одштета према тарифи, на трошкове оправке. У овом случају, ималац кола има 
право на наплату накнаде за немогућност коришћења кола. Одштета не може 
премашити износ који би се платио у случају губитка. 

23. Одштета у случају прекорачења рока испоруке  

Члан 102. 
У случају прекорачења уговореног рока испоруке за које је одговоран 

превозник, ималац права има права на накнаду за задоцњење према тарифи. 

Ако ималац права докаже да је због прекорачења рока испоруке 
претрпео штету, укључујући и оштећење, превозник је дужан да плати доказану 
штету, али највише до износа четвороструке превознине. 

У случају потпуног губитка робе не може се захтевати накнада штете 
због прекорачења рока испоруке. 

У случају делимичног губитка робе, накнада штете из става 2. овог члана 
не може бити већа од износа четвороструке превознине за део пошиљке који 
није изгубљен. 

Укупан износ накнаде штете из става 2. овог члана, заједно с износом 
накнаде штете из чл. 100. и 101. овог закона, не може да буде већи од износа 
накнаде штете који би требало платити у случају потпуног губитка робе. 

Ако је превозник са корисником уговорио рок испоруке, могу се 
предвидети и други начини обештећења од наведених у ставу 2. овог члана. 

Члан 103. 
Ако је пошиљалац при предаји ствари на превоз назначио у товарном 

листу износ за посебно обезбеђење уредног издавања, поред накнаде штете из 
чл. 100, 101. и 102. овог закона може захтевати и накнаду за другу доказану 
штету до висине назначеног износа обезбеђења. 
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24. Лица за која одговара превозник 

Члан 104. 
Превозник одговара кориснику за штету коју проузрокују његови 

запослени и друга лица која обављају послове у име превозника, у вршењу 
својих дужности. 

Управљач инфраструктуром преко које се врши превоз, сматра се лицем 
чије услуге превозник користи за обављање превоза. 

25. Рекламације, потраживања и тужбе 

Члан 105. 
Рекламације које се односе на уговор о превозу морају се писмено 

упутити превознику против кога се може поднети тужба. 

Рекламација за накнаду штете у случају потпуног или делимичног 
губитка или оштећења пошиљке подноси се писмено превознику најкасније у 
року од 60 дана од дана сазнања за штету. 

Рекламација за накнаду штете у случају прекорачења рока испоруке 
подноси се писмено превознику најкасније у року од 30 дана од дана издавања 
ствари. 

Уколико је превозник наплатио мањи износ превозних трошкова, 
превозник има право да на накнадну наплату својих потраживања од корисника 
до износа који је требало наплатити према уговору или тарифи. 

Члан 106. 
Право на подношење рекламације за потраживање, односно тужбу на 

основу овог закона има: 

1) пошиљалац - док има право да располаже пошиљком; 

2) прималац - од момента пријема товарног, односно колског листа. 

Рекламацију за потраживање може поднети и дуго лице ако је на њега 
прешло потраживање лица из става 1. овог члана према превознику. 

Ако рекламацију подноси пошиљалац, дужан је да превознику поднесе 
дупликат товарног, односно колског листа. У недостатку дупликата товарног, 
односно колског листа, он је дужан да поднесе овлашћење примаоца или да 
докаже да је прималац одбио да прими пошиљку. 

У случају да рекламацију подноси прималац, дужан је да поднесе 
оригинал товарног, односно колског листа.  

Члан 107. 
Право према превознику, које проистиче из уговора о превозу, престаје 

кад ималац права прими пошиљку. 

Изузетно од одредбе става 1. овог члана, право потраживања не 
престаје: 

1) ако ималац права докаже да је штета проузрокована намерно или 
непажњом превозника, знајући да ће таква штета вероватно настати; 
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2) у случају делимичног губитка или оштећења; 

(1) ако је делимични губитак или оштећење утврђено према 
одредбама члана 88. овог закона пре него што је ималац 
права примио пошиљку, 

(2) ако је кривицом превозника пропуштено да се изврши 
утврђивање навода према одредбама члана 88. овог закона; 

3) ако ималац права приликом пријема пошиљке није могао уочити 
оштећење које се споља није могло приметити, а утврђено је тек 
пошто је ималац права преузео робу, под условом да је захтев за 
утврђивање оштећења, односно делимичног губитка, према 
одредбама члана 88. овог закона, поднео чим је открио штету, али 
најкасније у року од седам дана, од дана пријема и ако докаже да се 
штета догодила у време између пријема на превоз и издавања 
пошиљке; 

4) ако се потраживање односи на враћање плаћених износа; 

5) у случају прекорачења рока испоруке, ако ималац права у року од 30 
дана поднесе захтев једном од превозника. 

Члан 108. 
Тужба ради враћања износа плаћеног на основу уговора може се подићи 

против превозника који је наплатио тај износ или против превозника у чију 
корист је износ наплаћен. 

Тужба која се односи на унапред плаћене износе може се подићи само 
против превозника који је примио робу у месту отправљања. 

Тужбе из уговора о превозу могу се подићи против првог превозника, 
последњег превозника или превозника који је обављао део превоза у току којег 
се десио случај који даје основ за тужбу, осим у случајевима који су наведени у 
ст. 1. и 2. овог члана. 

У случају превоза који обавља неколико узастопних превозника, тужба 
се може подићи против превозника који је обавезан да изда робу.  

Члан 109. 
Потраживања из уговора о превозу застаревају, и то: 

1) потраживање због више, односно мање наплаћених превозних 
трошкова - за једну годину; 

2) потраживања због оштећења приликом поступања са колима при 
утовару, односно истовару - три године; 

3) остала потраживања - за једну годину, ако овим законом није 
другачије одређено. 

Члан 110. 
Застарелост почиње да тече: 

1) код потраживања због делимичног губитка или оштећења пошиљке, 
као и због прекорачења рока испоруке - од дана издавања пошиљке; 

2) код потраживања због потпуног губитка пошиљке - по истеку 30 дана 
од дана кад је истекао рок испоруке; 

3) код потраживања због више или мање плаћених износа - од дана 
плаћања, а ако није било плаћања - од дана издавања пошиљке; 
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4) код потраживања због више или мање плаћених износа, ако је 
пошиљалац положио износ на име превозних трошкова који се не 
могу тачно утврдити при предаји ствари на превоз већ се накнадно 
обрачунавају - од дана извршеног обрачуна; 

5) код потраживања износа који је прималац платио уместо 
пошиљаоца, или који је платио пошиљалац уместо примаоца и који 
превозник мора да врати имаоцу права - од дана подношења 
рекламације; 

6) код потраживања које се односи на унапред плаћене трошкове - по 
истеку 14 дана од дана кад је истекао рок испоруке; 

7) код потраживања вишка који, у случају да превозник прода робу, 
преостане после измирења потраживања - од дана кад је продаја 
извршена; 

8) код потраживања насталих због тога што је превозник извршио 
исплату за корисника превоза царинском органу - од дана извршене 
исплате; 

9) код потраживања због оштећења кола, губитка или оштећења 
колског дела - од дана када је штета настала; 

10) у свим другим случајевима - од дана настанка потраживања. 

Члан 111. 
Застаревање се прекида даном подношења рекламације превознику у 

писменој форми. 

Застаревање почиње да тече поново од дана кад је имаоцу права 
достављен, у писменој форми, одговор на његов захтев и кад су му враћене 
исправе приложене уз тај захтев. 

V. КОМБИНОВАНИ ПРЕВОЗ 

1. Уговор о комбинованом превозу робе  

Члан 112. 
Уговором о комбинованом превозу робе више превозника различитог 

вида саобраћаја се обавезују да ће робу превести од отправне до упутне 
станице и да ће је издати примаоцу, уз наплату превозних трошкова. Тарифа је 
саставни део овог уговора. 

2. Одговорност превозника 

Члан 113. 
Ако, на основу уговора, у превозу учествује више превозника из 

различитих видова саобраћаја, превозник који је закључио уговор одговара за 
штету по прописима о накнади штете који важе за превозника на чијем је делу 
превозног пута штета настала. 

Ако се превозник у извршењу превоза користи превозницима из других 
видова саобраћаја без знања пошиљаоца, превозник који је закључио уговор о 
превозу одговара за штету по одредбама овог закона, без обзира на чијем је 
делу превозног пута штета настала, ако је то повољније за корисника превоза. 
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Члан 114. 
За рекламације, потраживања и тужбе у вези са комбинованим превозом 

важе одредбе које се односе на превоз ствари. 

VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 115. 
Одредбе овог закона неће се примењивати на односе из уговора о 

превозу путника и ствари у железничком саобраћају закључене до дана 
ступања на снагу овог закона. 

Члан 116. 
Прописи за спровођење овог закона биће донети у року од шест месеци 

од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 117. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи Закон о уговорима 

о превозу у железничком саобраћају („Службени лист СРЈ”, брoj 26/95). 

Члан 118. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 
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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 СРЈˮ, 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.  
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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 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. 
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III. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ОДРЕДАБА ЗАКОНА  
 

I. Уводне oдрeдбe 
 У чл. 1, 2, 3, 4. и 5. који се односе 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. 

 

II. Превоз путника 
 
 У чл. 6-22 детаљније се разрађују уговори о превозу путника као и 

одговорности превозника. Уговором о превозу путника прописана су права и 
обавезе путника и превозника о начину прибављања превозне исправе. У делу 
који се тиче одговорности превозника прецизније дефинисана његова 
одговорност за штету насталу због смрти, телесне повреде или нарушеног 
здравља путника проузрокованих несрећом у току превоза као и ослобађање од 
одговорности. 

 

III. Превоз пртљага и праћених возила 

 

 Чл. 23-40 регулишу уговор о превозу пртљага, одговорности 
превозника у вези превоза пртљага, ручни пртљаг, одговорности превозника у 
вези ручног пртљага, превоз праћених возила, одговорности превозника у вези 
праћених возила као и рекламације, потраживања и тужбе. Превозник је дужан 
да на захтев путника прими на превоз пртљаг и да га, уз накнаду, превезе 
возом којим путник путује или, уз сагласност путника, другим возом. За штету 
насталу због потпуног или делимичног губитка или оштећења пртљага као и за 
штету насталу због закашњења у испоруци пртљага, превозник je дужан да је 
надокнади. Путник има право да у простор одређен за смештај путника унесе 
ручни пртљаг који се може сместити на место предвиђено за ручни пртљаг. 
Превозник сноси одговорност за губитак или оштећење ручног пртљага настало 
због околности које су проузроковале смрт, телесну повреду и нарушавање 
здравља путника. Рекламације које се односе на уговор у превозу морају се 
писмено упутити превознику против кога се може поднети тужба. 

 

IV. Превоз ствари 
 

 У чл. 41-111. обухватају 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 
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оштећења, одштета у случају прекорачења рока испоруке, лица за која 
одговара превозник као и рекламације, потраживања и тужбе .  

 Уговору о превозу робе један или више превозника се обавезују да 
ће робу превести од отправне до упутне станице и да ће је издати примаоцу, уз 
наплату превозних трошкова. 

Уговор о превозу кола као превозног средства се потврђује колским 
листом. 

 Предлогом 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.  

 

V. Kомбиновани превоз 
 

Чл. 112, 113. и 114. обухватају уговор о комбинованом превозу и 
одговорност превозника. Ближе је дефинисана одговорност превозника за 
штету насталу обављањем комбинованог превоза. 

  

VI. Прелазне и завршне одредбе 
 

 У чл. 115, 116, 117. и 118. садржане су одредбе у вези стављања 
ван снаге постојећег Закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају и 
ступања на снагу овог закона. 

  

 
IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА  

ПОТРЕБНИХ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА 
 

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

 
 

V. АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 
 
 

1. Одређивање проблема које закон треба да реши 
 
 
Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају је „lex specialisˮ у 

односу на Закон о облигационим односима јер се одредбама овог закона ближе 
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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 реструктурирања 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 3. 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 3. јуна 1999. године који је 
усвојен у Народној скупштини у новембру 2007. године чиме су усвојени 
основни принципи функционисања више железничких превозника повезаних у 
систем који функционише на истој инфраструктури.  

2) Закона о железници („Службени гласник РС”, број 45/13) и Закона о 
безбедности и интероперабилности („Службени гласник РС”, број 104/13) 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 135/04) 
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.  
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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. 
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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 

 

Предлогом закона 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). 
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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” а.д, 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 имали 
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 25. септембра 2014. године, у Новом Саду 29. септембра 2014. 
године, у Суботици 1. октобра 2014. године, у Ужицу 3. октобра 2014. године, 
као и у Нишу 7. октобра 2014. године. 

На јавној распави у Новом Саду од стране учесника је предложено да се 
у текст Нацрта закона 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 Предлога закона. Међутим, 
сугестија да су чланом 16.Нацта закона 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 а.д, да се у члану 102. закона 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 закона и који су у духу концепта на којима се 
исти заснива, уграђени су у текст Предлога 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 је био 
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” а.д, односно раздвојити области пословања на 
инфраструктуру, робни и путнички саобраћај. Такође, потребно је да приступ 
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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. 
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ИЗЈАВА 

 О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О УГОВОРИМА О ПРЕВОЗУ 

 У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 

1. Оовлашћени предлагач прописа - Влада 

 Обрађивач - Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре 

 

2. Назив прописа 

Предлог закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају 

 

Draft law on contracts of carriage by railway  

 

3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са 
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума 
о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне 
стране, и Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС”, број 
83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): 

 

а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на 
нормативну саржину прописа 

Чл. 61. и 108. Закона о усклађености прописа с одредбама Споразума о 
стабилизацији и придруживању између Европске заједнице и њихових држава 
чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени 
гласник РС”, број 83/08) и Протокол IV. 

б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама 
Споразума и Прелазног споразума 

Нема 

 

в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе 
Споразума и Прелазног споразума 

Нема 

 

г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза 
које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума 

Нема 

 

д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина 
Европске уније 
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Националним програмом за усвајање правних тековина Европске уније 
поменут је овај закон као приоритет за хармонизацију у периоду 2014-2018. 
године. 

 

4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније: 

 

а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

Конвенција COTIF (Конвенција о међународном железничком саобраћају 
од 9. маја 1980. године и Протокол од 3. јуна 1999. године). 

 

 

б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене 
усклађености са њима 

Уредба 1371/2007 у области превоза путника у железничком 
саобраћају делимична усклађеност. 

 

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађеност са 
њима 

Нема 

 

 

г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност 

 

Разлози за делимичну усклађеност са Уредбом 1371/2007 у области 
превоза путника у железничком саобраћају је немогућност постизања 
стандарда пружања услуга на нивоу који се налаже у земљама чланицама ЕУ. 

 

д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа 
са прописима Европске уније 

четврти квартал 2018. године 

 

5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у 
материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни 
извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, 
потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно 
попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно 
попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби 
секундарног извора права Европске уније већ се искључиво врши примена или 
спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора 
права (нпр. Предлогом одлуке о изради стратешке процене утицаја биће 
спроведена обавеза из члана 4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос 
те одредбе директиве).  
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Постоји примарни и секундарни извори права Европске уније са којим је 
потребно обезбедити усклађеност. 

 

 

6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени 
на српски језик? 

Да 

 

7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније? 

Не 

 

8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о 
усклађености 

 

У изради Предлога закона нису учествовали консултанти. 

 

 



ПРЕДЛОГ 

1. Назив прописа Eвропске уније :  

УРЕДБА (ЕЗ) бр. 1371/2007 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И САВЕТА од 23. октобра 2007. 
године о правима и обавезама путника у железничком саобраћају, Службени лист број L 315, 
3.12.2007, стр. 14-41 

REGULATION (EC) No 1371/2007 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL of 23 October 2007 on rail passengers’ rights and obligations, OJ L 315, 3.12.2007, p. 14–
41 

 

32007R1371 

3. Овлашћени предлагач прописа: Влада 4. Датум израде 
табеле:  

Обрађивач: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 18.11.2014. 

5. Назив (нацрта, предлога) прописа чије одредбе су предмет анализе усклађености са 
прописом Европске уније: 

0.1. Предлог закона о уговорима о превозу у железничком саобраћају 

 Draft law оn contracts of carriage by railway  

0.2. Закон о обавезном осигурању у саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 51/09, 78/11, 
101/11, 93/12 и 7/13 – УС) 

 

0.3. Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС”, 
број 104/13) 

6. Бројчане ознаке 
(шифре) планираних 
прописа из базе НПAA: 
2014-188 

 

  

7. Усклађеност одредби прописа са одредбама прописа ЕУ: 

 

а) а1) б) б1) ) г) д) 

Одред
ба прописа ЕУ 

Садржина 
одредбе 

О
дредбе 

Садржина одредбе 
скл

Разлози 
за делимичну 

Напом
ена о 
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прописа 
Р. 

Србије 

ађе
нос
т1 

усклађеност, 
неусклађеност 

или 
непреносивост 

усклађености 

 

Члан 1. 

 

Предмет уредбе 

 

Овом уредбом 
утврђују се правила о 
следећем: 

а) 
информацијама које 
пружају железничка 
предузећа, 
закључивању уговора о 
превозу, издавању 
карата и примени 
Компјутеризованог 
система за 
информације и 
резервације у 
железничком превозу,  

 

б) одговорности 
железничких предузећа 
и обавези осигурања 
путника и пртљага,  

 

в) обавезама 
железничких предузећа 
према путницима у 

0.
1. 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.
2. 

 
1

4. 

 Члан 1. 
 

Овим законом уређују 
се уговорни и други 
облигациони односи у области 
јавног превоза путника и 
ствари у унутрашњем 
железничком саобраћају.  

Одредбе овог закона 
примењују се и на 
међународни железнички 
саобраћај ако потврђеним 
међународним уговором или 
прописом није одређено 
другачије. 

 
 Члан 14.  
Власници превозних 

средстава којима се обавља 
јавни превоз путника дужни су 
да закључе 

уговор о осигурању 
путника у јавном превозу од 
последица несрећног случаја. 

Уговор из става 1. овог 
члана дужни су да закључе 

У 
Одредба 

која се односи 
на 
компјутеризова
ни систем за 
информације и 
резервације 
није 
дефинисана 
ниједним 
прописом. 

 

 

Имајућ
и у виду 
природу 
одредбе 
Уредбе и то 
да је циљ 
доношења 
овог закона 
испуњење 
сврхе Уредбе, 
ова одредба 
је садржана у 
целом закону 

 

 

 

 

                                                
1 Потпуно усклађено - ПУ, делимично усклађено - ДУ, неусклађено - НУ, непреносиво – НП 
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случају кашњења,  

 

г) заштити, и 
пружању помоћи 
особама са 
инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу које 
путују железницом,  

 

д) дефинисању и 
праћењу стандарда 
квалитета услуга, 
руковођењу ризицима 
за личну безбедност 
путника и обради 
жалби, и  

 

ђ) општим 
правилима примене 
Уредбе. 

 

власници: 

1) аутобуса којим се 
обавља јавни превоз у 
градском, приградском, 
међуградском и 

међународном 
линијском и ванлинијском 
превозу; 

2) аутобуса којим се 
обавља превоз запослених на 
посао и са посла; 

3) аутобуса којим се 
обавља превоз деце и ученика 
до предшколских, односно 
школских 

установа и од 
предшколских, односно 
школских установа; 

4) аутобуса за превоз 
туриста; 

5) путничких 
аутомобила којима се обавља 
ауто-такси превоз и „рент-а-
кар” возила; 

6) шинских возила за 
превоз путника; 

7) свих врста пловних 
објеката, којима се на 
редовним линијама или 
слободно превозе 

путници, укључујући и 



52 
 

крстарења и превоз туриста; 

8) свих врста „рент-а-
кар” пловних објеката из тачке 
7) овог става; 

9) ваздухоплова чија је 
намена јавни авио-превоз 
(редовни, чартер, авио-такси); 

10) туристичких 
ваздухоплова који се користе 
за краће прелете и 
панорамске летове и „рент-а-
кар” ваздухоплова; 

11) других превозних 
средстава, без обзира на 
врсту погона, којима 
закључење уговора из става 1. 
овог члана, не искључује 
обавезу закључења уговора о 

осигурању од 
одговорности. 

Дозвола за стављање у 
саобраћај, односно други акт 
надлежног органа којим се 
утврђује 

способност за 
стављање у саобраћај 
превозног средства из става 2. 
овог члана може се 

 издати по подношењу 
доказа том органу о 
закљученом уговору о 
осигурању из става 1. овог 
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члана. 

Власник превозног 
средства из става 2. овог 
члана, дужан је да на видном 
месту у превозном 

средству и возној карти 
назначи податке о 
закљученом уговору о 
осигурању из става 1. овог 
члана, 

а нарочито назив 
друштва за осигурање и права 
путника по основу тог уговора. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 2. 

 

Подручје 
примене 

 

1. Ова уредба се 
примењује на сва 
путовања железницом 
и услуге на нивоу 
Заједнице које пружа 
једно или више 
железничких предузећа 
која имају лиценцу за 
рад у складу са 
Уредбом Савета 
95/18/ЕЗ од 19. јуна 
1995. године о 
лиценцирању 
железничких предузећа 
(2).  

  
П 

Одредба 
се односи на 
примену и 
важење 
Уредбе. 

 

Одредба 
се односи на 
објављивање 
европских 
спецификација 
у Службеном 
листу 
Европских 
заједница. 

 

 

                                                
2 Сл. лист број L 143, 27.06.95, стр. 70. Уредба последњи пут измењена и допуњена Уредбом 2004/49/ЕЗ Европског парламента и Савета (Сл. лист број L 164, 30.4.2004, стр. 44). 
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2. Ова уредба не 
примењује се на 
железничка предузећа 
и услуге превоза које 
немају лиценцу у 
складу са Уредбом 
95/18/ЕЗ 

 

 

3. Од ступања 
ове уредбе на снагу, чл. 
9, 11, 12, 19, 20. стaв 1. 
и 26. примењују се на 
све услуге у 
железничком превозу 
путника на нивоу 
Заједнице.  

 

4. Са изузетком 
одредби дефинисаних у 
ставу 3, држава 
чланица може, на 
транспарентан и 
недискриминативан 
начин, одобрити 
изузеће за период до 
пет година, који се 
може обновити два 
пута на периоде до пет 
година, од примене 
одредби ове уредбе на 
домаће услуге у 
железничком превозу 
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путника саобраћаја.  

 

5. Са изузетком 
одредби наведених у 
ставу 3. овог члана, 
држава чланица може 
изузети од примене 
одредби ове уредбе 
услуге у градском, 
приградском и 
регионалном 
железничком превозу 
путника. Како би 
разликовала услуге у 
градском, приградском 
и регионалном 
железничком превозу 
путника, државе 
чланице примењују 
дефиниције садржане у 
Директиви Савета 
91/440/ЕЕЗ од 29. јула 
1991. године о развоју 
железница Заједнице 
(3). Приликом примене 
ових дефиниција, 
државе чланице 
узимају у обзир 
следеће критеријуме: 
раздаљину, учесталост 
услуге, број 
предвиђених 
заустављања, 
ангажованих возних 

                                                
3 Сл. лист број L 23 7, 24.08.91, стр. 25. Уредба измењена Уредбом 2006/103/ЕЗ (Сл. лист број L 363, 20.12.06, стр. 344).  
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средстава, схеме 
издавања карата, 
кретања у броју путника 
у периодима са 
највишим и најнижим 
прометом, шифре 
возова и редове вожње.  

 

6. На период од 
најдуже пет година, 
држава чланица може, 
на транспарентан и 
недискриминативан 
начин, одобрити 
изузеће, које се може 
обновити, од примене 
одредби ове уредбе на 
одређене услуге или 
путовања када се 
значајан део услуге у 
железничком превозу 
путника, укључујући 
барем једну 
предвиђену станицу, 
врши изван територије 
Заједнице. 

 

7. Државе 
чланице информишу 
Комисију о изузећима 
одобреним у складу са 
ст. 4, 5. и 6. Комисија 
предузима адекватне 
мере уколико сматра да 
овакво изузеће није у 
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складу са одредбама 
овог члана. Комисија 
подноси извештај 
Европском парламенту 
и Савету најкасније до 
3. децембра 2014. 
године о изузећима 
одобреним у складу са 
ст. 4, 5. и 6. 

 

 

 

 

Члан 3. 

Дефиниције 

 

За потребе ове 
уредбе примењују се 
следеће дефиниције: 

 

1. „железничко 
предузеће” значи 
железничко предузеће 
као што је дефинисано 
чланом 2. Директиве 
2001/14/ЕЗ (4) и сва 
друга јавна или 
приватна предузећа 
чија делатност јесте 
превоз роба и/или 
путника железницом 
при чему се 
подразумева да 

0.
1. 

 

 

 

 

 

5.
1 

 

 

 

 

 

 

1) железнички 
превозник (у даљем 
тексту:превозник) је 
привредно друштво, друго 
правно лице или предузетник 
који обавља превоз путника 
и/или ствари и који обезбеђује 
вучу возова или који 
искључиво пружа услугу вуче 
возова. Превозник може бити 
уговорни превозник или 
узастопни превозник; 

 

 

 

 

 

 

У 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Уредба 2001/14/ЕЗ Европског парламента и Савета од 26. фебруара 2001. године о расподели железничких инфраструктурних капацитета и установљавања тарифа за 
коришћење железничке инфраструктуре (Сл. лист број L 75, 15.3.01, стр. 29). Уредба последњи пут измењена и допуњена Уредбом 2004/49/ЕЗ 



58 
 

предузеће мора 
обезбедити вучу; ово 
подразумева и 
предузећа која 
обезбеђују само вучу; 

 

2. „превозник” 
значи железничко 
предузеће које је 
уговорна страна и са 
којим путник закључује 
уговор о превозу или 
низ узастопних 
железничких предузећа 
која су одговорна по 
основу овог уговора; 

 

3. „извршни 
превозник” значи 
железничко предузеће, 
које није закључило 
уговор о превозу са 
путником, али којем је 
железничко предузеће 
које је уговорна страна 
поверило, у целости 
или делимично, 
извршење превоза 
железницом; 

 

4. „управљач 
инфраструктуре” значи 
свако тело или 
предузеће које је 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) уговорни превозник 
је превозник који са путником, 
наручиоцем или пошиљаоцем 
закључује уговор о превозу; 

 

 

 

 

 
4)извршни превозник је 

превозник који није закључио 
уговор о превозу са путником 
или пошиљаоцем, а коме је 
уговорни превозник поверио 
извршење превоза потпуно 
или делимично; 
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одговорно посебно за 
успостављање и 
одржавање железничке 
инфраструктуре, или 
неког њеног дела, као 
што је дефинисано у 
члану 3. Директиве 
91/440/ЕЕЗ, што може 
укључити и управљање 
системима за контролу 
и безбедност 
инфраструктуре; 
функције управљача 
инфраструктуре на 
мрежи или делу мреже 
могу се доделити 
различитим телима или 
предузећима; 

 

5. „управник 
станицеˮ значи 
организациони субјект у 
држави чланици, коме 
је поверена 
одговорност за 
управљање 
железничком станицом 
и који може бити 
управљач 
инфраструктуре; 

 

6. „организатор 
путовања” значи 
организатор или 
малопродајник, који 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34) управљач 
инфраструктуре је друштво 
капитала или предузетник који 
је овлашћен за управљање 
јавном железничком 
инфраструктуром; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
34) управљач 

инфраструктуре је друштво 
капитала или предузетник који 
је овлашћен за управљање 
јавном железничком 
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није железичко 
предузеће, у смислу 
члана 2. тач. 2) и 3) 
Уредбе 90/314/ЕЕЗ (5); 

 

7. „ продавац 
карата ˮ значи сваки 
трговац на мало услуга 
железничког превоза 
који закључује уговоре 
о превозу и продаје 
карте у име 
железничког предузећа 
или за сопствени рачун; 

 

8. „уговор о 
превозу” значи уговор о 
превозу за финансијску 
надокнаду или 
бесплатно закључен 
између железничког 
предузећа или 
продавца карата и 
путника за пружање 
једне или више услуга 
превоза; 

 

9. „резервација” 
значи овлашћење, на 
папиру или у 
електронском облику, 

 

 

 

 

 

5.
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
18 

 

 

 

 

 

 

инфраструктуром; 

 

 

 

 

 

18) наручилац превоза 
је лице које, у своје име, а за 
рачун другог лица, закључује 
са превозником уговор о 
превозу путника; 

 

 

 

43) продавац карата је 
лице које продаје карте у име 
и за рачун железничког 
предузећа. 

 

 

 

 

 

 

Уговором о превозу 
путника превозник се 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Уредба Савета 90/314/EEЗ од 13. јуна 1990. године о пакет-путовањима, пакет-одморима и пакет-турама (Сл. лист број L 158, 23.6.1990, стр. 59). 
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којим се даје право 
лицу које се превози на 
претходно потврђени 
персонализовани 
аранжман превоза; 

 

10. „директна 
карта” значи карта или 
карте које 
представљају уговор о 
превозу за коришћење 
узастопних 
железничких услуга које 
пружа једно или више 
железничких 
предузећа; 

 

11. „услуга 
железничког превоза 
путника у унутрашњем 
саобраћају” значи 
услуга у железничком 
превозу путника која не 
прелази границу 
државе чланице; 

 

12. „кашњење” 
значи временска 
разлика између 
времена предвиђеног 
доласка путника у 
складу са оглашеним 
редом вожње и 
времена његовог или 

 

5.
43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
16 

 

обавезује да путника превезе 
од отпремне до упутне 
станице, а путник - да 
превознику плати превозне 
трошкове. 

 

 

 

 

16) превозна исправа је 
доказ постојања и садржине 
уговора о превозу; 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) превозна исправа је 
доказ постојања и садржине 
уговора о превозу; 
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њеног стварног или 
очекиваног доласка; 

 

13. „путна 
пропусница” или 
„сезонска карта” значи 
карта за неограничен 
број путовања која 
омогућује овлашћеном 
имаоцу путовање 
железницом на 
одређеном правцу или 
мрежи у току одређеног 
временског периода; 

 

 

14. 
„Комјутеризовани 
систем за информације 
и резервације у 
железничком превозу” 
(КСИРЖП) значи 
компјутеризовани 
систем који садржи 
информације о 
железничким услугама 
које нуде железничка 
предузећа; 
информације које се 
уносе у КСИРЖП о 
путничким услугама 
укључују следеће 
информације: 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
16 

 

 

 

 

 

 

 

1.
1 

 

 

 

 

 

 

 

Овим законом уређују 
се уговорни и други 
облигациони односи у области 
јавног превоза путника и 
ствари у унутрашњем 
железничком саобраћају.  

 

 

 

20) кашњење је 
временска разлика између 
времена предвиђеног доласка 
воза у одређену станицу у 
складу са објављеним редом 
вожње и стварног, односно 
очекиваног времена доласка 
воза; 

 

 

Тарифа садржи 
одредбе о општим и посебним 
условима превоза, као и 
податке потребне за 
израчунавање превозних 
трошкова. 
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(а) план и 
ред вожње 
услуга превоза 
путника; 

(б) 
расположивост 
седишта за 
услуге превоза 
путника; 

(в) цене и 
посебне услове; 

(г) 
приступачност 
возова за особе 
са 
инвалидитетом и 
особе са 
смањеном 
покретљивошћу; 

(д) начине 
на које се могу 
извршити 
резервације или 
издати карте или 
директне карте у 
мери у којој су 
поједини или сви 
начини на 
располагању 
корисницима; 

 

15. „особа са 

 

5.
20 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Путна 
пропусница је 
дефинисана 
тарифом 
превозника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Употреб
а 
компјутеризова
ног система за 
информације и 
резервације 
није 
дефинисана 
ниједним 
прописом. 
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инвалидитетом” или 
„особа са смањеном 
покретљивошћу” значи 
особа чија је 
покретљивост при 
коришћењу превоза 
смањена услед 
физичког инвалидитета 
(сензорног или 
локомоторног, трајног 
или привременог), 
интелектуалног 
инвалидитета или 
оштећења, или били ког 
другог узрока 
инвалидности, или је 
последица година, и 
чијем стању је 
неопходно посветити 
адекватну пажњу и 
прилагодити услуге које 
су на располагању свим 
путницима конкретним 
потребама ове особе; 

 

16. „Општи 
услови превоза” значи 
услови превозника у 
форми општих услова 
или тарифа које су 
правно на снази у 
свакој држави чланици 
и који су постали, 
закључивањем уговора 
о превозу, његов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42) особа са 
инвалидитетом или особа са 
смањеном покретљивошћу је 
особа чија је покретљивост 
при коришћењу превоза 
смањена услед физичког 
инвалидитета (сензорног или 
локомоторног, трајног или 
привременог), интелектуалног 
инвалидитета или оштећења, 
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саставни део; 

 

17. „возило” 
значи моторно возило 
или приколица која се 
користи при превозу 
путника. 

За потребе ове 
уредбе примењују се 
следеће дефиниције: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.
42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

или били ког другог узрока 
инвалидности, или је 
последица година, и чијем 
стању је неопходно посветити 
адекватну пажњу и 
прилагодити услуге које су на 
располагању свим путницима 
конкретним потребама ове 
особе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) тарифа је скуп 
подзаконских прописа, општих 
услова превоза и цена који 
заједно са овим законом чине 
јединствену целину прописа 
који се примењују у 
железничком саобраћају 
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5.
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38) праћено возило је 
путнички аутомобил са или 
без приколице или мотоцикл 
који се превози у истом возу у 
коме се превози и путник који 
поседује превозну исправу за 
то праћено возило 
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5.
38 

 

 

 

 

Члан 4. 

Уговор о превозу 

 

Уз поштовање 
одредби овог 
поглавља, 
закључивање и 
реализација уговора о 
превозу и пружање 
информација и карте 
регулишу се одредбама 
Наслова II и Наслова III 
Анекса I. 

 

  
У 

 Закон 
о 
потврђивању 
протокола од 
3. јуна 1999. 
године о 
изменама 
конвенције о 
међународни
м 
железничким 
превозима 
(COTIF) од 9. 
маја 1980. 
године 
(протокол из 
1999) и 
Конвенције о 
међународни
м 
железничким 
превозима 
(COTIF) од 9. 
маја 1980. 
године у 
верзији на 
основу 
протокола о 
изменама од 
3. 

јуна 
1999. године 
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(„Службени 
гласник РСˮ, 
број 102/07, 
„Службени 

гласни
к РС- 

Међун
ародни 
уговориˮ, 
бр.1/10 и 2/13-
др. закон) 

 

 

 

 

 

Члан 5. 

Бицикл 

 

Железничка 
предузећа омогућавају 
путницима да у воз 
унесу бицикл, када је 
потребно за одређену 
новчану надокнаду, 
уколико се њима 
једноставно рукује, 
уколико ово не утиче 
неповољно на 
конкретну железничку 
услугу, и уколико то 
дозвољавају возна 
средства.  

 

 

 

0.
1. 

2
3.2 

Живе животиње и 
бицикли се превозе као 
пртљаг под условима 
прописаним тарифом. 

У 
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Члан 6. 

Недопуштеност 
одрицања и 
прописивања 
ограничења 

 
1. Обавезе 

према путницима у 
складу са овом 
уредбом не могу се 
ограничити нити је 
могуће одрећи их се, 
нарочито одступањем 
или рестриктивном 
клаузулом у уговору о 
превозу.  

 

2. Железничка 
предузећа путницима 
могу понудити 
повољније услове у 
уговору од услова 
дефинисаних у овој 
уредби.  

 

 

0.
1. 

3.
1 

3.
2 

Односи уређени овим 
законом могу се уговором, 
односно општим условима 
превоза и другачије уредити, 
ако одредбама овог закона 
није другачије одређено.  

Тарифом или уговором 
између превозника и 
корисника, не може се 
превозник, потпуно или 
делимично, ослободити 
одговорности предвиђене 
овим законом, не може се 
терет доказивања пребацити 
са превозника на друго лице, 
нити се могу предвидети 
ограничења одговорности за 
превозника повољнија од 
ограничења предвиђених овим 
законом. 

У 
  

 Обавеза 
пружања информација 

0.
1. 

Превозник или, када је 
потребно, надлежни орган У 
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Члан 7. 

 

о прекиду услуге 

 

Железничка 
предузећа или, када је 
потребно, надлежне 
власти одговорне за 
уговор о јавном 
железничком превозу 
морају објавити 
одговарајућим 
средствима, а пре саме 
примене, одлуке о 
прекиду услуга.  

 

9.
3 

одговоран за уговор о јавном 
железничком превозу мора 
објавити одговарајућим 
средствима, а пре саме 
примене, одлуке о прекиду 
услуга. 

 

 

 

 

Члан 8. 

Информације о 
путовању 

 

1. Без утицаја на 
члан 10. железничка 
предузећа и продавци 
карата који нуде 
уговоре о превозу у име 
једног или више 
железничких предузећа 
пружају путницима, 
према захтеву, барем 
минимум информација 
које су дефинисане у 
Анексу II, Део I о 
путовању за које 
железничко предузеће 
нуди уговор о превозу.  
Продавци карата који 
нуде уговоре о превозу 

0.
1. 

7.
3 

7.
4 

Превозник је дужан да 
најприкладнији начин пружи 
путницима, на њихов захтев, 
следеће информације: 

1) Пре путовања: 

(1) Опште услове 
уговора, 

(2) Ред вожње и 
услови најбржег путовања, 

(3) Ред вожње и 
услови најјефтинијих цена 
карата, 

(4) Притсупачност, 
услови приступа и постојање 
простора у возу намењених 
особама са инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу, 

У 
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за свој рачун, и 
организатори 
путовања, пружају ове 
информације када год 
је то могуће. 

2. Железничка 
предузећа пружају 
путницима током 
путовања барем 
минимум информација 
који је наведен у Анексу 
II, Део II. 

3. Информације 
наведене у ст. 1. и 2. 
пружају се у 
најприкладнијем 
облику. Нарочита 
пажња се посвећује у 
овом смислу потребама 
особа са слушним 
односно визуелним 
оштећењима.  

 

(5) Приступачност и 
услови приступа за бицикл, 

(6) Расположивост 
места у колима са седиштима 
првог и другог разреда, 
колима са лежајима или 
колима са постељама као и 
местима за пушаче и 
непушаче,  

(7) Околности које 
могу довести до ометања или 
кашњења услуге, 

(8) Расположивост 
услуга у возу, 

(9) Процедуре за 
подношење захтева за 
рекламације и жалбе; 

2) У току путовања: 

(1) Услуге у возу, 

(2) Следећа станица, 

(3) Кашњења, 

(4) Везе и преседања, 

(5) Питања 
безбедности и сигурности; 

Продавац карата и 
наручилац превоза пружају 
информације из става 3. овог 
члана када код је то могуће. 

 

Члан 9. Расположивост 0.1. Путник је дужан да пре   
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 карата директних 
карата и резервација 

 

1. Железничка 
предузећа и продавци 
карата нуде, када је то 
могуће, карте, директне 
карте и резервације.  

 

2. Без утицаја на 
став 4. железничка 
предузећа издају карте 
путницима на барем 
један од наведених 
начина продаје: 

 

(а)  на 
шалтерима за 
продају карата 
или продајним 
аутоматима; 

(б) 
телефоном, преко 
Интернета или 
неке друге широко 
доступне 
информационе 
технологије; 

(в) у возу. 

 

 

10. 

 

започетог путовања прибави 
превозну исправу, а ако у 
месту у коме почиње 
путовање нема путничке 
благајне - да превозну исправу 
прибави у возу. 

 

Превозник мора 
понудити могућност куповине 
превозне исправе у возу, осим 
када је ово ограничено или 
онемогућено из разлога 
безбедности или политике 
борбе против злоупотребе или 
обавезе поседовања обавезне 
резервације или оправданих 
пословних разлога. 

 

Када на станици није 
организована продаја 
превозних исправа превозник 
је дужан да путнике обавести 
о: 

1) могућностима за 
куповину превозних исправа 
електронским путем или у 
возу, као и о поступцима за 
такву куповину; 

2) најближој путничкој 
благајни или месту на коме се 
може прибавити превозна 
исправа. 

 

У 
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3. Без утицаја на 
ст. 4. и 5. железничка 
предузећа издају карте 
за пружање услуга у 
складу са уговорима о 
јавној услузи на барем 
један од наведених 
начина продаје: 

 

(а) на 
шалтерима за 
продају карата 
или продајним 
аутоматима; 

(б) у возу. 

 

4. Железничка 
предузећа морају 
понудити могућност 
куповине карата за 
њихове услуге у возу, 
осим када је ово 
ограничено или 
онемогућено из разлога 
безбедности или 
политике борбе против 
злоупотребе или 
обавезног поседовања 
резервације или 
оправданих пословних 
разлога.  

 

5. Када на 

Путник који не прибави 
превозну исправу у месту које 
има путничку благајну и који 
не може да покаже важећу 
возну карту у возу, на захтев 
железничког контролног 
органа дужан је да плати, 
поред цене карте и додатак 
који је одређен тарифом 
превозника. 

 

Превозник има право 
да путнику који не поседује 
превозну исправу не дозволи 
улазак у воз уколико је путник 
имао могућност да купи  

превозну исправу пре 
уласка у воз. 

 

У случају да путник који 
се налази у возу, не поседује 
превозну исправу и одбија да 
плати цену карте односно 
додатка, превозник има право 
да га искључи из даљег 
превоза. 
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станици поласка не 
постоји шалтер за 
продају карата или 
продајни аутомат, 
путници на станици 
морају бити 
обавештени о: 

(а) 
могућности за 
куповину карата 
телефоном или 
преко Интернета 
или у возу, као и 
о процедурама 
за такву 
куповину; 

(б) најближој 
железничкој станици 
или месту на којем 
постоји шалтер за 
продају карата 
односно продајни 
аутомат. 

 

Члан 
10. 

 

 

 

 

 

Системи за 
информације о 
путовању и 
резервације 

1. Како би 
пружили информације и 
издали карте наведене 
у овој уредби, 
железничка предузећа 
и продавци карата 
морају користити 

  
У 

Употреб
а 
компјутеризова
ног система за 
информације и 
резервације 
није 
дефинисана 
ниједним 
прописом. 
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КСИРЖП, успостављен 
у складу са 
процедурама из овог 
члана.  

 

2. Техничке 
спецификације 
интероперабилности 
(ТСИ) на које упућује 
Директива 2001/16/ЕЗ 
примењују се за 
потребе ове уредбе.  

 

 

3. Комисија ће, 
на основу предлога који 
поднесе Европска 
железничка агенција 
(ЕЖА), усвојити ТСИ о 
телематским 
апликацијама за 
путнике до 3. децембра 
2010. године. ТСИ 
омогућује издавање 
информација, 
наведених у Анексу II, и 
карата у складу са 
одредбама ове уредбе.  

 

4. Железничка 
предузећа 
прилагођавају свој 
КСИРЖСП захтевима 
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дефинисаним у ТСИ у 
складу са планом 
распоређивања 
дефинисаним у ТСИ. 

 

5. Уз поштовање 
одредби Директиве 
95/46/ЕЗ, ниједно 
железничко предузеће 
или продавац карата не 
сме да открије личне 
податке о појединачним 
резервацијама другом 
железничком предузећу 
односно продавцу 
карата. 
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Члан 
11. 

 

Одговорност за 
путнике 

и пртљаг 

Уз поштовање 
одредби овог 
поглавља, а без утицаја 
на важеће национално 
законодавство које 
предвиђа даљу накнаду 
штете, одговорност 
железничких предузећа 
у погледу путника и 
њиховог пртљага 
регулисано је у главама 
I, III и IV Наслова IV, 
Наслова VI и Наслова 
VII Анекса I. 

 

0.
1. 

1
8. 

1
9. 

2
0. 

2
1. 

2
2. 

2
5. 

2
6. 

2
7. 

2
9. 

3
0. 

Члан 18. 

Превозник одговара за 
штету насталу због смрти, 
телесне повреде или 
нарушеног здравља путника 
проузрокованих несрећом у 
току превоза, односно док се 
путник налазио у возу или док 
је улазио у воз или излазио из 
воза који се налази у станици 
у стању мировања, као и за 
штету насталу због 
закашњења воза или прекида 
путовања за који је одговоран 
превозник.  

Превозник одговара 
кориснику за штету коју 
проузрокују његови запослени 
и друга лица чије услуге 
превозник користи, у вршењу 
својих дужности. 

Управљач 
инфраструктуром преко којег 
се врши превоз, сматра се 
лицем чије услуге превозник 
користи за обављање превоза. 

 

Члан 19. 

Превозник се потпуно 
или делимично ослобађа 
одговорности из члана 18. 

У 
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став 1. овог закона ако је: 

1) несрећа 
проузрокована 
околностима изван 
превоза које 
превозник, и поред 
настојања, имајући 
у виду особености 
случаја, није могао 
да избегне нити да 
отклони њихове 
последице; 

2) несрећа 
настала кривицом 
путника због 
понашања које није 
у складу са 
уобичајеним 
понашањем 
путника; 

3) несрећа 
настала кривицом 
трећег лица, а 
превозник, и поред 
настојања, имајући 
у виду особености 
случаја, није могао 
да га избегне нити 
да отклони његове 
последице. 

 

Члан 20. 

Превозник је одговоран 
путнику за губитак или штету 
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проузроковану отказивањем 
воза или изгубљеном везом 
узрокованом закашњењем 
воза, а што има за последицу 
немогућност наставка 
путовања возом истог дана. 
Штете обухватају разумне 
трошкове смештаја као и 
разумне трошкове настале 
због потребе обавештавања 
особа које чекају путнике. 

Превозник се ослобађа 
одговорности из става 1. овог 
члана кад је отказивање, 
кашњење или губитак везе 
настао због: 

1) околности 
које нису у вези са 
железничким 
саобраћајем, а које 
превозник, и поред 
предузимања 
адекватних мера, 
није могао избећи 
нити је могао 
спречити 
последице; 

2) кривице 
путника; 

3) понашања 
трећих лица које 
превозник, и поред 
предузимања 
адекватних мера, 
није могао избећи и 
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чије последице није 
могао спречити, 
други превозник који 
користи исту 
железничку 
инфраструктуру не 
сматра се трећим 
лицем.  

 

 Члан 21. 

За штету одговарају 
солидарно превозници који су 
учествовали у превозу, осим у 
случајевима када се јасно и 
недвосмислено може утврдити 
који превозник је проузроковао 
штету.  

 

 

 Члан 22. 

За штету насталу због 
смрти путника као и за штету 
насталу због телесне повреде 
и нарушеног здравља путника 
превозник одговара највише 
до 175000 евра у динарској 
противвредности.  

За штету насталу због 
отказивања воза или прекида 
путовања узрокованог 
одговорношћу превозника, 
превозник одговара до износа 
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плаћених превозних трошкова. 

Чак и када превозник 
оспори своју одговорност за 
телесну повреду путника, оно 
мора учинити сваки разуман 
напор да помогне путнику у 
потраживању накнаде штете 
од трећег лица. 

 

 Члан 25. 

Превозник одговара за 
штету насталу због потпуног 
или делимичног губитка или 
оштећења пртљага од 
момента пријема на превоз до 
момента издавања, као и због 
закашњења у испоруци. 

Ако превоз који је 
предмет једног уговора о 
превозу, обавља више 
узастопних превозника, сваки 
наредни превозник, самим 
чином преузимања пртљага, 
постаје страна у уговору о 
превозу у смислу отпреме 
пртљага у складу са тарифом.  

Превозник се ослобађа 
одговорности из става 1. овог 
члана ако је губитак, 
оштећење или закашњење у 
испоруци проузроковано 
кривицом путника, или 
околностима које 
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превозник није могао 
да избегне нити да отклони 
њихове последице, као и због: 

1) 
непаковања или 
недовољног 
паковања пртљага; 

2) посебне 
природе пртљага; 

3) предаје на 
превоз пртљага 
искљученог од 
превоза у складу са 
тарифом. 

 

 

 Члан 26. 

За штету насталу због 
потпуног или делимичног 
губитка или оштећења 
пртљага превозник је дужан 
да надокнади, и то: 

1) ако је 
висина штете 
доказана, накнаду 
штете у тој висини, 
али највише до 80 
евра у динарској 
противвредности за 
сваки килограм 
бруто масе (у 
даљем тексту: 
маса) који 
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недостаје, односно 
који је оштећен, а не 
више од 1200 евра у 
динарској 
противвредности; 

2) ако висина 
штете није 
доказана, паушалну 
накнаду од 20 евра 
у динарској 
противвредности за 
сваки килограм 
масе који недостаје, 
односно који је 
оштећен, а не више 
од 300 евра у 
динарској 
противвредности. 

Осим накнаде штете из 
става 1. овог члана, превозник 
је дужан да врати превозне 
трошкове, царинске дажбине и 
друге износе плаћене у вези с 
превозом изгубљеног 
пртљага. 

 

 Члан 27. 

За штету насталу због 
закашњења у испоруци 
пртљага, превозник је дужан 
да за свака отпочета 24 часа, 
рачунајући од тренутка 
подношења захтева за 
издавање, али највише за 14 
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дана, надокнади, и то: 

1) ако је 
висина штете 
доказана, 
укључујући и 
оштећење, накнаду 
штете у тој висини 
али највише до 0,80 
евра у динарској 
противвредности за 
сваки килограм 
масе пртљага, 
издатог са 
закашњењем, а не 
више од 14 евра у 
динарској 
противвредности; 

2) ако висина 
штете није 
доказана, паушалну 
накнаду до 0,14 
евра у динарској 
противвредности за 
сваки килограм 
масе пртљага, 
издатог са 
закашњењем, 
односно а не више 
од 2,80 евра у 
динарској 
противвредности. 

 

 

У случају потпуног 
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губитка пртљага, накнада 
штете предвиђена у ставу 1. 
овог члана не може се 
наплатити ако је наплаћена 
штета из члана 26. овог 
закона. 

У случају делимичног 
губитка пртљага, накнада 
штете предвиђена у ставу 1. 
овог члана плаћа се за део 
који није изгубљен. 

Одштета предвиђена 
овим чланом не може ни у ком 
случају бити већа од одштете 
коју би требало платити у 
случају потпуног губитка 
пртљага. 

 

 Члан 29. 

Ако је губитак или 
оштећење ручног пртљага 
настало због околности које су 
проузроковале смрт, телесну 
повреду и нарушавање 
здравља путника, а за које је 
одговоран превозник, за 
насталу штету одговара 
превозник. Терет доказивања 
одговорности је на имаоцу 
права. 

Превозник се ослобађа 
одговорности из става 1. овог 
члана у случајевима из члана 
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18. овог закона. 

 

 Члан 30. 

Накнада штете, по 
путнику, због потпуног или 
делимичног губитка или 
оштећења ручног пртљага не 
може бити већа од 1400 евра у 
динарској противвредности.  

 

 

 

 

 

Члан 
12.1.  

 

Осигурање 

 

1. Обавеза 
утврђена у члану 9. 
Директиве 95/18/ЕЗ у 
погледу одговорности 
за путнике тумачи се 
као обавеза 
железничког предузећа 
да буде адекватно 
осигурано или да 
успостави 
еквивалентне 
аранжмане за покриће 
његових одговорности 
сагласно овој уредби.  

 

 

0.
2. 

1
4. 

 Члан 14.  

Власници превозних 
средстава којима се обавља 
јавни превоз путника дужни су 
да закључе 

уговор о осигурању 
путника у јавном превозу од 
последица несрећног случаја. 

Уговор из става 1. овог 
члана дужни су да закључе 
власници: 

1) аутобуса којим се 
обавља јавни превоз у 
градском, приградском, 
међуградском и 

међународном 
линијском и ванлинијском 
превозу; 

2) аутобуса којим се 
обавља превоз запослених на 

У 
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посао и са посла; 

3) аутобуса којим се 
обавља превоз деце и ученика 
до предшколских, односно 
школских установа и од 
предшколских, односно 
школских установа; 

4) аутобуса за превоз 
туриста; 

5) путничких 
аутомобила којима се обавља 
ауто-такси превоз и „рент-а-
кар” возила; 

6) шинских возила за 
превоз путника; 

7) свих врста пловних 
објеката, којима се на 
редовним линијама или 
слободно превозе 

путници, укључујући и 
крстарења и превоз туриста; 

8) свих врста „рент-а-
кар” пловних објеката из тачке 
7) овог става; 

9) ваздухоплова чија је 
намена јавни авио-превоз 
(редовни, чартер, авио-такси); 

10) туристичких 
ваздухоплова који се користе 
за краће прелете и 
панорамске летове и „рент-а-
кар” ваздухоплова; 
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11) других превозних 
средстава, без обзира на 
врсту погона, којима се 
превозе путници, уз 

наплату превоза, у виду 
регистроване делатности. 

Закључење уговора из 
става 1. овог члана, не 
искључује обавезу закључења 
уговора о осигурању од 
одговорности. 

Дозвола за стављање у 
саобраћај, односно други акт 
надлежног органа којим се 
утврђује 

способност за 
стављање у саобраћај 
превозног средства из става 2. 
овог члана може се издати по 
подношењу доказа том органу 
о закљученом уговору о 
осигурању из става 1. овог 
члана. 

Власник превозног 
средства из става 2. овог 
члана, дужан је да на видном 
месту у превозном 

средству и возној карти 
назначи податке о 
закљученом уговору о 
осигурању из става 1. овог 
члана, 

а нарочито назив 
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друштва за осигурање и права 
путника по основу тог уговора. 

 

 

 

Члан 
12.2.  

 

2. Комисија ће 
поднети Европском 

парламенту и Савету 
извештај о дефинисању 

минималног износа 
осигурања за 

железничких предузећа 
до 3. децембра 2010. 
године. Уколико је то 

потребно, уз овај 
извештај биће 
достављени и 

прикладни предлози 
или препоруке у 

погледу овог питања. 

  
П 

Права и 
обавезе 
Комисије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
13. 

 

 

 

Авансна исплата 

 

1. Уколико 
путник погине или је 
повређен, железничко 
предузеће ће на начин 
наведен у члану 26. 
став 5. Анекса I без 
одлагања, а никако 

  
Е 

Нема 
финансијских 
услова 
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касније од петнаест 
дана након утврђивања 
идентитета физичког 
лица које има право на 
надокнаду, извршити 
авансну исплату у 
износу који је 
неопходан да се 
намире непосредне 
економске потребе 
пропорционално 
претрпљеној штети.  

 

2. Без утицаја на 
став 1, авансни износ 
не може бити мањи од 
21.000 евра по путнику 
у случају смрти.  

 

3. Авансна 
исплата не представља 
признавање 
одговорности и може 
бити покривена 
каснијим износима 
исплаћеним на основу 
ове уредбе али је 
неповратна, осим у 
случајевима када је 
штета настала услед 
немара или кривицом 
путника или када особа 
која је примила авансну 
исплату није особа која 
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има право на накнаду.  

 

Члан 
14. 

Оспоравање 
одговорности 

 

Чак и када 
железничко предузеће 
оспори своју 
одговорност за физичку 
повреду путника, оно 
мора учинити сваки 
разуман напор да 
помогне путнику у 
потраживању накнаде 
штете од трећег лица.  

 

0.
1. 

2
2.3 

Чак и када превозник 
оспори своју одговорност за 
телесну повреду путника, оно 
мора учинити сваки разуман 
напор да помогне путнику у 
потраживању накнаде штете 
од трећег лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 
  

 

Члан 
15. 

 

Одговорност за 
кашњење, пропуштене 
везе и отказивања 

Уз поштовање 
одредби овог 
поглавља, одговорност 
железничких предузећа 
у погледу кашњења, 
пропуштене везе и 
отказивања регулисана 
је одредбама Главе II 
Наслова IV Анекса I. 

 

0.
1. 

2
0. 

Превозник је одговоран 
путнику за губитак или штету 
проузроковану отказивањем 
воза или изгубљеном везом 
узрокованом закашњењем 
воза, а што има за последицу 
немогућност наставка 
путовања возом истог дана. 
Штете обухватају разумне 
трошкове смештаја као и 
разумне трошкове настале 
због потребе обавештавања 
особа које чекају путнике. 

Превозник се ослобађа 

У 
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одговорности из става 1. овог 
члана кад је отказивање, 
кашњење или губитак везе 
настао због: 

1) околности 
које нису у вези са 
железничким 
саобраћајем, а које 
превозник, и поред 
предузимања 
адекватних мера, 
није могао избећи 
нити је могао 
спречити 
последице; 

2) кривице 
путника; 

3) понашања трећих 
лица које превозник, и поред 
предузимања адекватних 
мера, није могао избећи и чије 
последице није могао 
спречити, други превозник који 
користи исту железничку 
инфраструктуру не сматра се 
трећим лицем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повраћај и 
преусмеравање 

 

  

У 

 

 

 

Нема 
финансијских 
услова 
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Члан 
16. 

Када је 
оправдано очекивати 
да ће кашњење у 
доласку на крајњу 
дестинацију у складу са 
уговором о превозу 
бити дуже од 60 
минута, путник истог 
тренутка може да 
изабере једну од 
следећих могућности: 

 

(a) по
враћај пуне цене 
карте, под 
условима према 
којима је карта 
плаћена, за део 
или делове 
путовања који 
нису 
реализовани и 
за део или 
делове 
путовања који 
јесу реализовани 
уколико 
путовање не 
врши сврху у 
вези са 
оригиналним 
путним планом 
путника, као и 
за, када је то 
потребно, 
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повратну услугу 
до места 
поласка у што 
краћем року.  
Исплата 
повраћаја врши 
се под истим 
условима као 
исплата 
надокнаде из 
члана 17; или 

 

(б) 
наставак или 
преусмеравање, 
под сличним 
условима 
превоза, до 
крајњег 
одредишта у што 
краћем року; или 

наставак или 
преусмеравање, под 
сличним условима 
превоза, до крајњег 
одредишта каснијег 
датума према 
путниковој жељи. 

 

 

 

 

Надокнада цене 
карте 

 

1. Без губљења 
права на превоз, путник 
може захтевати 

  
У 

Нема 
финансијских 
услова 
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Члан 
17. 

 

надокнаду због 
кашњења од 
железничког предузећа 
уколико путника очекује 
кашњење између места 
одласка и доласка 
наведеног на карти за 
које није извршен 
повраћај цене карте у 
складу са чланом 16. 
Минимални износ 
надокнаде у случају 
кашњења износи: 

 

(а) 25% 
цене карте за 
кашњење у 
трајању од 60 до 
119 минута, 

(б) 50 % 
цене карте за 
кашњење у 
трајању дужем 
од 120 минута. 

 

Путници који 
поседују путну 
пропусницу или 
сезонску карту и које 
задесе учестала 
кашњења или 
отказивања током 
периода важности 
карте могу захтевати 
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адекватну надокнаду од 
железничког предузећа 
у складу са одредбама 
железничког предузећа 
о надокнади. У овим 
одредбама наводе се 
критеријуми за 
утврђивање кашњења и 
израчунавање износа 
који је потребно 
надокнадити.  

 

Надокнада у 
случају кашњења 
израчунава се у односу 
на цену коју је путник 
стварно платио за 
услугу која извршена са 
закашњењеми.  

 

Када уговор о 
превозу подразумева 
повратно путовање, 
надокнада за кашњење 
у одлазном или 
долазном делу 
путовања израчунава 
се у у односу на 
половину цене плаћене 
за карту.  На исти начин 
цена за услугу која је 
извршена са 
закашњењем према 
било ком другом облику 
уговора о превозу који 
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омогућава путовање на 
неколико узастопних 
праваца израчунава се 
пропорционално пуном 
износу цене.  

 

Израчунавање 
периода кашњења не 
узима у обзир кашњења 
за која железничко 
предузеће може да 
докаже да се догодило 
изван територије на 
којој се примењује 
Уговор о оснивању 
Европске заједнице.  

 

2. Надокнада 
цене карте исплаћује се 
у року од једног месеца 
након примања захтева 
за надокнаду.  
Надокнада се може 
исплатити у ваучерима 
односно другим 
услугама уколико су 
услови флексибилни 
(нарочито у погледу 
периода важности и 
дестинације).  
Надокнада се исплаћује 
у новцу на захтев 
путника.  
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3. Надокнада 
цене карте не може се 
смањити као последица 
трошкова финансијских 
трансакција као што су 
таксе, трошкови 
телефонског разговора 
или цена марки.  
Железничко предузеће 
може увести 
минималан износ испод 
којег се надокнада не 
исплаћује.  Овај 
минималан износ не 
може бити виши од 4 
евра.  

 

4. Путник нема 
права на надокнаду 
уколико је обавештен о 
кашњењу пре куповине 
карте, или уколико је 
период кашњења услед 
наставка друге услуге 
или преусмеравања 
краћи од 60 минута.  

 

 

 

 

 

 

Пружање 
помоћи 

 

1. У случају 

0.
1. 

1
6. 

Путник који због 
закашњења воза изгуби везу 
за наставак путовања, или је 
због недоласка воза или 
сметње у саобраћају спречен 

У 
Нема 

финансијских 
услова 
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Члан 
18. 

 

кашњења у доласку или 
одласку, железничко 
предузеће или управник 
станице морају 
информисати путнике о 
ситуацији и 
процењеном времену 
одласка и доласка чим 
ова информација буде 
расположива.  

 

2. У случају 
кашњења наведеног у 
ставу 1. дужем од 60 
минута, путницима се 
бесплатно нуди и: 

 

(а) оброци 
и освежење у 
разумном односу 
на период 
чекања, уколико 
постоје у возу 
или на станици, 
или се разумно 
могу набавити;  

(б) 
хотелски или 
други смештај, 
као и превоз од 
железничке 
станице до места 
смештаја, у 
случају боравка 

да продужи путовање (прекид 
путовања), има право да: 

 

1) захтева да 
га превозник 
превезе до упутне 
станице првим 
следећим возом 
или, ако први 
следећи воз не 
саобраћа према 
истој упутној 
станици, на начин 
који одреди 
превозник, без 
додатне наплате;  

2) захтева да 
га превозник без 
додатне наплате 
врати са пртљагом 
у отпремну станицу, 
првим следећим 
возом који саобраћа 
према отпремној 
станици, и да му 
врати превозне 
трошкове у пуном 
износу; 

3) одустане 
од даљег путовања 
и да од превозника 
захтева повраћај 
плаћених превозних 
трошкова за 
неискоришћени део 
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од једне или 
више ноћи или 
ако је потребан 
додатни боравак, 
где и када за ово 
постоје физичке 
могућности; 

(в) 
уколико је воз 
блокиран на 
прузи, превоз од 
воза до 
железничке 
станице, до 
алтернативног 
места поласка 
или до крајњег 
одредишта 
услуге, где и 
када је то 
физички могуће.  

 

3. Уколико 
железничка услуга не 
може бити настављена, 
железничко предузеће 
мора у што краћем року 
организовати 
алтернативне услуге за 
превоз путника.  

 

4. Железничко 
предузеће, на захтев 
путника, мора навести 

пута у пуном износу. 

Превозник може својом 
тарифом прописати и додатне 
могућности обештећења 
путника. 
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на карти да је 
железничка услуга 
претрпела кашњење, 
узроковала 
пропуштање везе или 
да је отказана, у 
зависности од самог 
случаја.  

 

 

5. При примени 
ст. 1, 2. и 3, железничко 
предузеће које обавља 
превоз мора посветити 
нарочиту пажњу 
потребама особа са 
инвалидитетом и особа 
са смањеном 
покретљивошћу и 
њиховим пратиоцима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Право на превоз 

 

1. Железничка 
предузећа и управници 
станица, уз активно 

0.
1. 

8. 

Превозне исправе се 
продају лицима са 
инвалидитетом и лицима са 
смањеном покретљивошћу 
без додатних трошкова.  

У 
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Члан 
19. 

учешће 
репрезентативних 
организација особа са 
инвалидитетом и особа 
са смањеном 
покретљивошћу, 
утврђују, или уводе, 
недискриминативна 
правила приступа у 
сврху превоза особа са 
инвалидитетом и особа 
са смањеном 
покретљивошћу.  

 

2. Резервације и 
карте се продају 
особама са 
инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу без 
додатних трошкова.  
Железничко предузеће, 
продавац карата или 
организатор путовања 
не смеју одбити 
прихватање 
резервације, или 
издавање карте, особи 
са инвалидитетом или 
особи са смањеном 
покретљивошћу, или 
захтевати да ова особа 
буде у пратњи друге 
особе, све док то није 
заиста неопходно у 

Превозник, продавац 
карата или наручилац превоза 
не сме захтевати да лица са 
инвалидитетом и лицима са 
смањеном покретљивошћу 
буду у пратњи другог лица 
приликом уласка односно 
изласка из воза, све док то 
није заиста неопходно. 

Према захтеву, 
превозник, продавац карата 
или наручилац превоза пружа 
особама са инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу информације 
о приступачности железничких 
услуга, о условима приступа 
возним средствима и о 
расположивим просторима у 
возу. 

Када превозник, 
продавац карата односно 
наручилац превоза изврши 
одступање од предвиђеног у 
ст. 1 и 2 овог члана, по 
писменом захтеву он мора 
информисати написмено лице 
са инвалидитетом или лице са 
смањеном покретљивошћу о 
разлозима за одступање у 
року од пет радних дана од 
дана подношења захтева. 

Превозник мора 
пружити бесплатну помоћ 
лицима са инвалидитетом и 
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складу са правилима 
приступа поменутим у 
ставу 1. 

 

 

особама са смањеном 
покретљивошћу у возу и током 
уласка и изласка из воза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
20. 

Информације 
особама са 
инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу 

 

1. Према 
захтеву, железничко 
предузеће, продавац 
карата или организатор 
путовања пружа 
особама са 
инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу 
информације о 
приступачности 
железничких услуга и о 
условима приступа 
возним средствима у 
складу са правилима 
приступа из члана 19. 
став 1. и информишу 
особе са 
инвалидитетом и особе 
са смањеном 
покретљивошћу о 
расположивим 
просторијама у возу.  

0.
1. 

8.
3 

8.
4 

Према захтеву, 
превозник, продавац карата 
или наручилац превоза пружа 
особама са инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу информације 
о приступачности железничких 
услуга, о условима приступа 
возним средствима и о 
расположивим просторима у 
возу. 

Када превозник, 
продавац карата односно 
наручилац превоза изврши 
одступање од предвиђеног у 
ст. 1 и 2 овог члана, по 
писменом захтеву он мора 
информисати написмено лице 
са инвалидитетом или лице са 
смањеном покретљивошћу о 
разлозима за одступање у 
року од пет радних дана од 
дана подношења захтева. 

 

У 
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2. Када 
железничко предузеће, 
продавац карата 
односно организатор 
путовања изврши 
одступање предвиђено 
у члану 19. став 2, по 
захтеву оно мора 
информисати 
написмено особу са 
инвалидитетом или 
особу са смањеном 
покретљивошћу о 
разлозима за 
одступање у року од 
пет радних дана од 
дана одбијања 
резервације или 
издавања карте или 
дефинисања услова за 
пратњом.  

 

Члан 
21. 

 

Приступачност 

 

1. Железничка 
предузећа и управници 
станица морају, кроз 
усаглашавање са ТСИ 
о особама са смањеном 
покретљивошћу, 

  
У 

Опремљ
еност станица 
и стање возног 
парка нису 
предмет овог 
закона, а не 
постоје у 
другим 
прописима 
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осигурати да станица, 
платформе, возна 
средства и друге 
просторије буду 
приступачни за особе 
са инвалидитетом и 
особе са смањеном 
покретљивошћу.  

 

 

 

2. У случају 
непостојања помоћног 
особља у возу или 
особља на станици, 
железничка предузећа 
и управници станица 
морају уложити све 
разумне напоре како би 
особама са 
инвалидитетом или 
особама са смањеном 
покретљивошћу 
омогућили приступ 
превозу железницом.  

 

 

Одредбе 
нису усклађене 
због 
финансијских 
услова 

 

 

 

 

 

Пружање 
помоћи на железничкој 
станици 

 

1. При одласку, 
транзиту или доласку 
особе са 

  
У 

Одредбе 
нису усклађене 
због 
финансијских 
услова 
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Члан 
22. 

 

инвалидитетом или 
особе са смањеном 
покретљивошћу на 
железничку станицу на 
којој је присутно 
особље, управник 
станице пружа 
бесплатну помоћ на 
начин који овим 
особама омогућава 
укрцавање при одласку, 
односно искрцавање 
при доласку за услугу 
за коју је особа купила 
карту, без утицаја на 
правила приступа 
поменута у члану 19. 
став 1.  

 

2. Државе 
чланице могу одступити 
од става 1. у случају 
када особе користе 
услугу превоза која је 
предмет уговора о 
јавној услузи 
закљученог у складу са 
законодавством 
Заједнице, под условом 
да је надлежни орган 
успоставио 
алтернативне 
могућности или 
аранжмане који 
гарантују једнак или 
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виши ниво 
приступачности 
услугама превоза.  

3. На станицама 
на којима не постоји 
особље, железничка 
предузећа и управници 
станица морају 
изложити лако 
приступачне 
информације у складу 
са правилима 
приступачности из 
члана 19. став 1. о 
најближој станици са 
особљем и непосредно 
расположивој помоћи 
за особе са 
инвалидитетом и особе 
са смањеном 
покретљивошћу.  

 

 

Члан 
23. 

Пружање 
помоћи у возу 

 

Без утицаја на 
правила 
приступачности из 
члана 19. став 1. 
железничка предузећа 
морају пружити 
бесплатну помоћ 
особама са 

0.
1. 

8.
5 

Превозник мора 
пружити бесплатну помоћ 
лицима са инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу у возу и током 
уласка и изласка из воза.  

 

 

 

У 
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инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу у возу 
и током укрцавања и 
искрцавања из воза.  

 

За потребе овог 
члана, помоћ у возу 
обухвата све разумне 
напоре да се особи са 
инвалидитетом и особи 
са смањеном 
покретљивошћу понуди 
помоћ како би се овој 
особи обезбедио 
приступ једнаким 
услугама у возу као и 
другим путницима, 
уколико степен 
инвалидитета или 
смањене 
покретљивости овој 
особи онемогућава 
самосталан и сигуран 
приступ овим услугама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Услови под 
којима се пружа помоћ 

0.
1. 

Превозник мора 
пружити бесплатну помоћ У 

 Детаљ
нији услови за 
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Члан 
24. 

 

Железничка 
предузећа, управници 
станица, продавци 
карата и организатори 
путовања морају 
сарађивати са циљем 
пружања помоћи 
особама са 
инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу у 
складу са чл. 22. и 23. 
према следећим 
тачкама: 

 

(a) помоћ 
се пружа под 
условом да је 
железничко 
предузеће, 
управник станице, 
продавац карата 
или организатор 
путовања које је 
продало карту 
обавештено о 
потреби особе за 
оваквом помоћи 
најмање 48 сата 
пре него што 
потребно пружити 
помоћ. Када карта 
предвиђа више 
путовања, 

8.
5 

лицима са инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу у возу и током 
уласка и изласка из воза.  

 

пружање 
помоћи 
прописују се 
тарифом 
превозника. 
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довољно је 
једанпут 
доставити  

 
обавештење под 
условом да се 
пруже и 
адекватне 
информације о 
времену каснијих 
путовања; 

 

(б) 
железничка 
предузећа, 
управници 
станица, 
продавци карата 
и организатори 
путовања 
предузимају све 
неопходне мере 
за примање 
обавештења; 

 

(в) 
уколико не приме 
обавештење у 
складу са тачком 
а) железничко 
предузеће и 
управник 
станице морају 
учинити све 
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разумне напоре 
за пружање 
помоћи на начин 
који ће особи са 
инвалидитетом 
или особи са 
смањеном 
покретљивошћу 
омогућити 
путовање; 

 

(г) без 
утицаја на 
надлежности 
других субјеката 
у погледу 
области изван 
просторија 
железничке 
станице, 
управник 
станице и свако 
друго овлашћено 
лице мора 
одредити места, 
унутар и изван 
железничке 
станице, на 
којима особа са 
инвалидитетом и 
особа са 
смањеном 
покретљивошћу 
може да најави 
свој долазак на 
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железничку 
станицу и, по 
потреби, затражи 
помоћ; 

 

(д) помоћ 
се пружа под 
условом да се 
особа са 
инвалидитетом 
или особа са 
смањеном 
покретљивошћу 
пријави на 
одређеном месту 
у време које 
одреди 
железничко 
предузеће или 
управник 
станице које 
пружа помоћ. 
Ово време не 
може бити дуже 
од 60 минута пре 
објављеног 
времена одласка 
или времена 
када се од свих 
путника тражи да 
се пријаве. 
Уколико се не 
одреди време до 
којег особа са 
инвалидитетом 
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или особа са 
смањеном 
покретљивошћу 
треба да се 
пријави, ова 
особа се мора 
пријавити на за 
то одређеном 
месту најмање 
30 минута пре 
објављеног 
времена одласка 
или времена 
када се од свих 
путника тражи да 
се пријаве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
25. 

 

Надокнада у 
погледу опреме за 
кретање и друге 
специфичне опреме 

 

Уколико је 
железничко предузеће 
одговорно за потпуни 
или делимичан губитак, 
или оштећење, опреме 
за кретање или друге 
специфичне опреме 

  
У 

Материј
а се прописује 
тарифом 
превозника 

 

Одредбе 
нису усклађене 
због 
финансијских 
услова 
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коју користи особа са 
инвалидитетом или 
особа са смањеном 
покретљивошћу, не 
примењује се одредба 
о ограничењу 
финансијског износа 
надокнаде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
26.  

 

Лична 
безбедност путника 

 

У договору са 
јавним властима, 
железничка предузећа, 
управљачи 
инфраструктуре и 
управници станица 
предузимају адекватне 
мере у оквиру својих 
надлежности и 
прилагођавају их нивоу 
безбедности који 
дефинишу јавне власти 
да би обезбедили 
личну безбедности 
путника на 
железничким 
станицама и у возу као 
и управљање ризиком.  
Они сарађују и 
размењују информације 
о најбољим праксама у 
погледу превенције 

0.
3. 

1
31. 

 

На местима која су 
предвиђена за приступ и 
кретање на железничком 
подручју и у возовима, сва 
лица дужна су да се 
придржавају прописаног 
унутрашњег реда у 
железничком саобраћају. 

Унутрашњи ред у 
железничком саобраћају 
прописује Министар у 
споразуму са министром 
надлежним за унутрашње 
послове.  

Овлашћени железнички 
радници старају се да се лица 
која се налазе на железничком 
подручју и у возовима 
придржавају унутрашњег реда 
у железничком саобраћају.  

Радници из става 3. 
овог члана, у спровођењу 
унутрашњег реда у 
железничком саобраћају, 

У 
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активности, за које се 
очекује да могу 
угрозити ниво 
безбедности.  

 

 

дужни су да утврде идентитет 
лица која се не придржавају 
унутрашњег реда, да 
предузимају мере потребне за 
спречавање нарушавања и 
мере за успостављање 
нарушеног унутрашњег реда, 
да одузимају предмете који су 
употребљени за угрожавање 
безбедности железничког 
саобраћаја или за 
нарушавање унутрашњег реда 
у железничком саобраћају.  

Радници из става 3. 
овог члана дужни су да 
покрену одговарајуће поступке 
против лица која су нарушила 
унутрашњи ред у железничком 
саобраћају.  

Надлежни органи 
унутрашњих послова, на 
захтев овлашћених 
железничких радника, пружају 
потребну помоћ тим 
радницима у спречавању 
нарушавања и успостављања 
унутрашњег реда у 
железничком саобраћају. 

 

 

 

 

 

Жалбе 

1. Железничка 
предузећа морају 
успоставити механизам 
за деловање по основу 
жалби у вези са 

0.
1. 

3
4. 

 

Рекламације које се 
односе на уговор о превозу 
морају се писмено упутити 
превознику против кога се 
може поднети тужба, и то: 

1) Рекламација за 

У 
Обавеза 

доношења 
годишњег 
извештаја није 
дефинисана 
ниједним 
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Члан 
27. 

правима и обавезама 
обухваћених овом 
уредбом.  Железничка 
предузећа морају 
учинити контакт 
информације и радни 
језик (радне језике) 
широко доступним 
путницима.  

 

2. Путници могу 
поднети жалбу сваком 
железничком предузећу 
које учествује у 
превозу.  У року од 
једног месеца, 
прималац жалбе мора 
дати образложен 
одговор или, у 
оправданим 
случајевима, 
информисати путника 
до ког датума у периоду 
до три месеца од дана 
жалбе путник може 
очекивати одговор.  

 

3. Железничко 
предузеће објављује у 
годишњем извештају из 
члана 28. број и 
категорије примљених 
жалби, обрађених 
жалби, период 
достављања одговора 

накнаду штете у случају 
потпуног или делимичног 
губитка или оштећења 
пртљага или праћеног возила 
подноси се писмено 
превознику најкасније у року 
од 30 дана од дана сазнања за 
штету. 

2) Рекламација за 
накнаду штете због 
закашњења у испоруци 
пртљага подноси се 
превознику у року од 30 дана 
од дана сазнања за штету. 

 

3) Рекламација за 
накнаду штете настале због 
смрти, телесне повреде и 
нарушеног здравља путника 
подноси се превознику у року 
од шест месеци од дана 
сазнања за штету. 

 

4) Рекламација за 
накнаду штете настале због 
отказивања воза или прекида 
путовања узрокованог 
одговорношћу превозника, 
подноси се превознику у року 
од 15 дана од дана кад је 
путовање завршено, односно 
кад је требало да буде 
завршено. 

прописом. 
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и предузете активности 
за унапређење услуга. 

 

5) Рекламација за 
накнаду штете због потпуног 
или делимичног губитка или 
оштећења ручног пртљага у 
складу са чланом 28. овог 
закона подноси се превознику 
у року од 30 дана од дана 
сазнања за штету. 

Превозник мора дати 
образложен одговор у року од 
30 дана од дана пријема 
рекламације, или у 
оправданим случајевима 
информисати путника до ког 
датума у периоду од 90 дана 
од дана пријема рекламације 
путник може очекивати 
одговор. 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
28.  

 

Стандарди 
квалитета услуга 

 

1. Железничка 
предузећа дефинишу 
стандарде квалитета 
услуга и спроводе 
систем управљања 
квалитетом са циљем 

  
У 

Стандар
ди квалитета 
услуга 
железничких 
предузећа нису 
дефинисани 
ниједним 
прописом. 
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одржања квалитета 
услуга. Стандарди 
квалитета услуга морају 
обухватити, као 
минимум, ставке 
наведене у Анексу III. 

 

2. Железничка 
предузећа прате свој 
учинак у погледу 
стандарда квалитета 
услуга.  Железничка 
предузећа сваке године 
објављују извештај о 
учинку у погледу 
квалитета услуга уз 
годишњи извештај.  
Извештаји о учинку у 
погледу квалитета 
услуга објављују се на 
Интернет презентацији 
железничког предузећа.  
Такође, ови извештаји 
објављују се на 
Интернет презентацији 
ЕЖА. 

 

 

 

 

 

 

Информисање 
путника о њиховим 
правима 

0.
1. 

Објављивање реда 
вожње врши се у складу са 
Законом о железници. 

У 
Део 

одредбе који се 
односи на 
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Члан 
29.1 

 

 

 

 

 

 
1. При продаји 

карата за путовање 
железницом, 
железничка предузећа, 
управници станица и 
организатори путовања 
информишу путнике о 
њиховим правима и 
обавезама у складу са 
овом уредбом.  Како би 
поступила у складу са 
овом обавезом 
информисања, 
железничка предузећа, 
управници станица и 
организатори путовања 
могу користити 
скраћени  

преглед одредби 
ове Уредбе који 
припреми Комисија на 
свим званичним 
језицима институција 
Европске уније и стави 
им на располагање. 

 

9. Превозник може да 
објави ред вожње на 
одговарајући начин, у 
штампаној или електронској 
форми, а податке битне за 
квалитет превозне услуге 
истакне на видном месту у 
свакој станици отвореној за 
превоз путника, уз сагласност 
управљача железничке 
инфраструктуре. 

Превозник или, када је 
потребно, надлежни орган 
одговоран за уговор о јавном 
железничком превозу мора 
објавити одговарајућим 
средствима, а пре саме 
примене, одлуке о прекиду 
услуга. 

 

 

коришћење 
прегледа 
одредби 
Уредбе коју 
доставља 
Комисија није 
примењив код 
нас, а обавеза 
информисања 
путника при 
продаји карата 
је дефинисана 
чланом 9. 
закона, како 
истицањем 
делова тарифа 
на благајни, 
тако и усменим 
путем од лица 
која продају 
карте. 

  

 

 

Члан 
29.2 

 

2. Железничка 
предузећа и управници 
станица информишу 
путнике на адекватан 
начин, на станицама и у 
возу, о контакт 
информацијама једног 

  
П 

Одредба 
је по правној 
природи таква 
да је могу 
имплементират
и државе 
чланице. 
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или више тела које 
одреде државе чланице 
у складу са чланом 30. 

Члан 
30. 

 

Спровођење 
уредбе 

 

1. Свака држава 
чланица одређује једно 
или више тела која су 
одговорна за 
спровођење ове 
уредбе.  Ова тела 
предузимају неопходне 
мере како би осигурали 
поштовање права 
путника. 

 

Свако тело је 
независно у погледу 
организације, 
одлучивања о 
финансирању, правне 
структуре и 
одлучивања у односу 
на управљача 
инфраструктуре , тело 
за наплату надоканаде, 
тело за доделу 
капацитета 
инфраструктуре или 
железничка предузећа.  

 

Државе чланице 

  
П 

Одредба 
је по правној 
природи таква 
да је могу 
имплементират
и државе 
чланице. 
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информишу Комисију о 
телу или телима која су 
одређена у складу са 
овим ставом као и 
њиховим 
надлежностима. 

 

2. Путници се 
могу жалити 
одговарајућем телу 
одређеном у складу са 
ставом 1, или било ком 
другом одговарајућем 
телу које одреди 
држава чланица, о 
наводном прекршају 
ове уредбе.  

 

Члан 
31. 

 

Сарадња између 
тела надлежних за 
спровођење Уредбе 

 

Тела надлежна 
за спровођење Уредбе 
из члана 30. врше 
размену информација о 
свом раду и 
принципима 
одлучивања и праксама 
у циљу координирања 
својих принципа 
одлучивања на нивоу 
Заједнице.  Комисија 
овим телима пружа 

  
П 

Одредба 
је по правној 
природи таква 
да је могу 
имплементират
и државе 
чланице. 
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подршку у реализацији 
ове обавезе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
32. 

 

Казне 

Државе чланице 
дефинишу правила о 
казнама за кршење 
одредби ове уредбе и 
предузимају све 
потребне мере како би 
осигурале да се казне 
примењују. Ове казне 
морају бити 
делотворне, сразмерне 
и превентивне. Државе 
чланице обавештавају 
Комисију о овим 
правилима и мерама до 
3. јуна 2010. године и 
обавештавају без 

  
П 

Прелазн
е и завршне 
одредбе  
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одлагања о свим 
каснијим изменама и 
допунама које имају 
утицаја на ова правила 
и мере.  

 

 

Члан 
33. 

Анекси 

 

Мере 
дефинисане ради 
измене и допуне 
несуштинских 
компоненти ове уредбе 
прилагођавањем њених 
анекса, осим Анекса I, 
усвајају се у складу са 
регулаторном 
процедуром са 
контролом из члана 35. 
став 2.  

 

 

  
П 

Прелазн
е и завршне 
одредбе 

 

 

 

 

Члан 
34. 

Одредбе о 
изменама и допунама 

 

1. Мере 
дефинисане ради 
измене и допуне 
несуштинских 
компоненти ове уредбе 
њеном допуном и које 
су неоходне за примену 

  
П 

Прелазн
е и завршне 
одредбе 

 



124 
 

чл. 2, 10. и 12. усвајају 
се у складу са 
регулаторном 
процедуром контролом 
из члана 35. став 2.  

 

2. Мере 
дефинисане ради 
измене и допуне 
несуштинских 
компоненти ове уредбе 
прилагођавањем 
новчаних износа из ове 
уредбе, осим оних 
наведених у Анексу I, 
као последица 
инфлације усвајају се у 
складу са регулаторном 
процедуром са 
контролом из члана 35. 
став 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
35. 

Процедура 
према којој поступа 
Одбор 

 

1. Комисији 
пружа помоћ Одбор 
основан у складу са 
чланом 11а Директиве 
91/440/ЕЕЗ. 

 

  
П 

Прелазн
е и завршне 
одредбе 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

2. Када се врши 
позивање на овај став, 
примењују се члан 5а. 
тачка 1) до тачке 4) и 
члан 7. Одлуке 
1999/468/EЗ, имајући у 
виду одредбе члана 8. 
ове одлуке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан 
36. 

 

Извештај 

Комисија 
подноси извештај 
Европском парламенту 
и Савету до 3. 
децембра 2012. године 
о примени и 
резултатима ове 
уредбе, а посебно о 
стандардима квалитета 
услуга. 

 

Извештај се 
заснива на 
информацијама које је 
неопходно пружити у 
складу са овом 
уредбом и чланом 10б 
Директиве 91/440/ЕЕЗ. 
По потреби се уз 

  
П 

Прелзан
е и завршне 
одредбе 

 

Обавезе 
ЕУ институција 
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извештај прилажу 
одговарајући предлози. 

 

 

 

 

 

Члан 
37. 

 

Ступање на 
снагу 

 

Ова уредба 
ступа на снагу 24 
месеца од дана 
објављивања у 
Службеном листу 
Европске уније. 

 

 

Ова уредба је у 
потпуности обавезујућа 
и примењује се 
непосредно у свакој 
држави чланици. 

 

Сачињено у 
Стразбуру, 23. октобра 
2007. године. 

 

  
П 

Прелазн
е и завршне 
одредбе 

 

 

АНЕКС 
1 

 

Исечак 
из 

   
У 

 Закон 
о 
потврђивању 
протокола од 
3. јуна 1999. 
године о 
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Јединствени
х правила о 
уговору о 

међународно
м превозу 
путника и 
пртљага 

железницом 
(CIV) 

 

 

Додат
ак А 

 

уз 
Конвенцију о 
међународно

м превозу 
железницом 
(COTIF) од 9. 

маја 1980. 
године, 

измењен 
Протоколом 

о измени 
Конвенције о 
међународно

м превозу 
железницом 

од 3. јуна 
1999. године 

 

 

изменама 
конвенције о 
међународни
м 
железничким 
превозима 
(COTIF) од 9. 
маја 1980. 
године 
(протокол из 
1999) и 
Конвенције о 
међународни
м 
железничким 
превозима 
(COTIF) од 9. 
маја 1980. 
године у 
верзији на 
основу 
протокола о 
изменама од 
3. 

јуна 
1999. године 
(„Службени 
гласник РСˮ, 
број 102/07, 
„Службени 
гласник РС- 

Међун
ародни 
уговориˮ, бр. 
1/10 и 2/13-др. 
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НАСЛО
В II 

ЗАКЉ
УЧИВАЊЕ И 
СПРОВОЂЕ

ЊЕ УГОВОРА 
О ПРЕВОЗУ  

 

 

 

НАСЛО
В III 

 
ПРЕВО

З РУЧНОГ 
ПРТЉАГА, 

ЖИВОТИЊА, 
РЕГИС

ТРОВАНОГ 
ПРТЉАГА И 

ВОЗИЛА 
 
 

НАСЛО
В IV 

ОДГОВ

закон) 
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ОРНОСТ 
ПРЕВОЗНИК

А 
 

НАСЛО
В V 

ОДГОВ
ОРНОСТ 
ПУТНИКА 

 

 

 

НАСЛО
В VI 

РЕАЛИ
ЗАЦИЈА 
ПРАВА  

 

НАСЛО
В VII 

ОДНО
СИ ИЗМЕЂУ 
ПРЕВОЗНИК

А 
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AHEKC 
II 

 

МИНИ
МУМ 

ИНФОРМАЦИ
ЈА КОЈЕ 

ПРУЖАЈУ 
ЖЕЛЕЗНИЧК

А 
ПРЕДУЗЕЋА 
ОДНОСНО 

ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ПРОДАЈУ 

КАРАТА  

 

 

Део I: 
Информације пре 

путовања  

 

Општи услови 
уговора 

Распоред вожње 
и услови најбржег 
путовања 

Распоред вожње 
и услови најјефтинијих 
цена карата 

Притупачност, 
услови приступа и 
постојање просторија у 
возу намењених 
особама са 
инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу 

Приступачност и 
услови приступа за 
бицикл 

Расположивост 
седишта у вагонима за 
пушаче и непушаче, 
првој и другој класи као 
и кушет-колима и 
спаваћим колима 

Активности које 
могу довести до 
ометања или кашњења 

7. Превозник је дужан да 
путника превезе до упутне 
станице уговореном врстом 
воза и колским разредом који 
су наведени у објављеном 
реду вожње и под условима у 
погледу удобности који се, 
према врсти воза и дужини 
путовања, сматрају 
потребним. 

Превозник је дужан да 
путнику, када је то посебно 
уговорено, обезбеди означено 
место у одређеном возу и/или 
додатне услуге. 

Превозник је дужан да 
најприкладнији начин пружи 
путницима, на њихов захтев, 
следеће информације: 

1) Пре путовања: 

(1) Опште услове 
уговора, 

(2) Ред вожње и 
услови најбржег путовања, 

(3) Ред вожње и 
услови најјефтинијих цена 
карата, 

(4) Притсупачност, 
услови приступа и постојање 
простора у возу намењених 
особама са инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу, 

У 
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услуге 

Расположивост 
услуга у возу 

Процедуре за 
подношење захтева за 
повраћај изгубљеног 
пртљага 

Процедуре за 
подношење жалби 

 
Део II: 

Информације током 
путовања 

Услуге у возу 

Следећа 
станица 

Кашњења 

Главне везне 
услуге 

Питања 
безбедности и 
сигурности. 

 

(5) Приступачност и 
услови приступа за бицикл, 

(6) Расположивост 
места у колима са седиштима 
првог и другог разреда, 
колима са лежајима или 
колима са постељама као и 
местима за пушаче и 
непушаче,  

(7) Околности које 
могу довести до ометања или 
кашњења услуге, 

(8) Расположивост 
услуга у возу, 

(9) Процедуре за 
подношење захтева за 
рекламације и жалбе; 

2) У току путовања: 

(1) Услуге у возу, 

(2) Следећа станица, 

(3) Кашњења, 

(4) Везе и преседања, 

(5) Питања 
безбедности и сигурности; 

Продавац карата и 
наручилац превоза пружају 
информације из става 3. овог 
члана када код је то могуће. 

Ако је са наручиоцем 
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превоза уговорено, превозник 
је дужан да путника, под 
уговореним условима, превезе 
посебним возом који није 
предвиђен редом вожње. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Стандар  
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АНЕКС 
III 

 

МИНИ
МУМ 

СТАНДАРДА 
КВАЛИТЕТА 

УСЛУГА 
 
 
 

 

 

Информације и 
карте 

Тачност услуга, 
и општи принципи 
решавања поремећаја у 
пружању услуга  

Укидање услуга 

Чистоћа возног 
парка и станичних 
просторија (квалитет 
ваздуха у вагонима, 
хигијена санитарних 
просторија, итд.) 

Анкета о 
задовољству корисника 

Поступање по 
жалбама, рефундирање 
и надокнада за 
непоштовање 
стандарда квалитета 
услуга.  

Пружање 
помоћи особама са 
инвалидитетом и 
особама са смањеном 
покретљивошћу. 

У ди квалитета 
услуга 
железничких 
предузећа нису 
дефинисани 
ниједним 
прописом. 

 

 

 


