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Основне информације 
 

Назив органа: Дирекција за железнице 

Седиште: Београд, Немањина 6 

Матични број: 17604228 

ПИБ: 103948951 

ЈБКЈС: 12500 

e-mail: kontakt@raildir.gov.rs 

Интернет презентација www.raildir.gov.rs  

 

Надлежности Дирекције за железнице 

 

Дирекција за железнице (у даљем тексту: Дирекција) је посебна организација Републике Србије,  

образована Законом о железници („Службени гласник РС”, број 18/05).  

 

Делокруг рада Дирекције утврђен је одредбама Закона о железници („Службени гласник РС“, број 

41/18), Закона о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18), Закона 

о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18), Закона о жичарама 

за транспорт лица („Службени гласник РС“, број 38/15), Закона о метроу и градској железници 

(„Службeни гласник РС“, број 52/21), Закона о потврђивању Протокола од 3. јуна 1999. године о 

изменама Конвенције о међународним железничким превозима (COTIF) од 9. маја 1980. године 

(„Службени гласник РС“ - међународни уговори, број 102/07 и „Службени гласник РС“- 

Међународни уговори, број 2/13), Закона о потврђивању Споразума о стабилизацији и придруживању 

између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са 

друге стране („Службени гласник РС“ - Међународни уговори, број 83/08). 

Дирекција обавља послове у области регулисања тржишта железничких услуга, послове у области 

регулисања безбедности у железничком саобраћају и интероперабилности железничког система, у 

области права путника, у области лиценцирања железничких превозника и области жичара.  

Наведени послови обухватају следеће: доноси подзаконске акте на основу овлашћења из Закона о 

железници и закона којима се уређују безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност 

железничког система; учествује у међународној сарадњи у области железничког саобраћаја коју 

остварује Министарство, са:  међународним организацијама у којима је Дирекција овлашћена да 

представља Републику Србију и Железничком агенцијом Европске уније и органима других држава 

надлежним за безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају и регулисање тржишта 

железничких услуга; одлучује по приговорима подносилаца захтева за доделу трасе воза, нарочито 

имајући у виду евентуално неправедно поступање или дискриминацију од стране управљача 

инфраструктуре или железничких превозника, а у вези са: Изјавом о мрежи, критеријумима 

утврђеним у Изјави о мрежи, поступком доделе траса воза и његовим исходом, начином утврђивања 

накнада за коришћење трасе воза, нивоом или структуром накнада за коришћење трасе воза; прати и 

анализира услове конкуренције на тржишту железничких транспортних услуга и на сопствену 

иницијативу преиспитује наведене поступке и документе, а у циљу спречавања дискриминације међу 

подносиоцима захтева за доделу трасе воза. Дирекција посебно проверава да ли Изјава о мрежи 

mailto:kontakt@raildir.gov.rs
http://www.gzs.gov.rs/
http://www.raildir.gov.rs/docs/zakon_o_zeleznici.pdf
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садржи клаузуле или предвиђа дискрециона овлашћења управљача инфраструктуре која би могла 

бити коришћена за дискриминацију подносилаца захтева за доделу трасе воза; контролише 

независност управљача инфраструктуре у односу на друге субјекте на тржишту железничких услуга; 

обезбеђује да накнаде које је утврдио управљач инфраструктуре буду недискриминаторске и у складу 

са овим законом; обезбеђује да управљач инфраструктуре утврђује приступ и коришћење железничке 

инфраструктуре на недискриминаторској основи у складу са овим законом; обезбеђује контролу 

приступа и коришћења објеката и стабилних постројења којима не управља управљач 

инфраструктуре и које је регулисано уговором потписаним између лица које обезбеђује услугу и 

железничког превозника; прати железничко тржиште, како би се анализирала конкуренција између 

различитих видова саобраћаја; контролише квалитет железничких услуга укључујући приступачност 

за особе са инвалидитетом које обезбеђују железнички превозници и управљачи инфраструктуре; 

сарађује са телом надлежним за заштиту конкуренције, даје стручна мишљења и анализе, пружа 

техничку помоћ у вези са питањима која нису уређена овим законом, а односе се на ограничавање, 

спречавање или нарушавање конкуренције на тржишту; издавање, продужење важења, измене и 

одузимање сертификата о безбедности за управљање железничком инфраструктуром и сертификата о 

безбедности за превоз, као и провера да ли се управљачи инфраструктуре и железнички превозници 

придржавају услова утврђених у њима; праћење, унапређивање, примена и развој безбедности и 

регулаторног оквира за безбедност, као и система националних прописа о безбедности, укључујући и 

доношење подзаконских аката из области безбедности и интероперабилности железничког 

саобраћаја; вођење регистара прописаних законом којим се уређује безбедност у железничком 

саобраћају и законом којим се уређује интероперабилност железничког система; надзор над 

усаглашеношћу чинилаца интероперабилности са основним захтевима у складу са законом којим се 

уређује интероперабилност железничког система; издавање дозвола за коришћење структурних 

подсистема, у складу са законом којим се уређује интероперабилност железничког система; издавање 

дозвола за коришћење железничких возила; доноси гранске стандарде из области железничког 

саобраћаја;  друге послове утврђене законом којим се уређује безбедност у железничком саобраћају и 

законом којим се уређује интероперабилност железничког система.  

Дирекција припрема годишњи извештај о стању у железничком саобраћају и законом којим се 

уређује интероперабилност железничког система у претходној години и доставља га Влади најкасније 

до краја јуна текуће године. Извештај се објављује на интернет страници Дирекције.  

У области права путника Дирекција прима и разматра притужбе путника који сматрају да им је 

ускраћено право утврђено овим законом и даје мишљења и препоруке у конкретним случајевима, као 

и да у поступку по притужби или по службеној дужности, може решењем утврдити мере за 

отклањање утврђене повреде у складу са овим законом и рок за спровођење утврђених мера.  

У области лиценцирања железничких предузећа Дирекција је надлежна да изда, суспендује и одузме  

лиценцу за превоз, Дирекција такође води евиденцију о  лиценцама за превоз.    

На основу чл. 5, 36. и 37. Закона о жичарама за транспорт лица („Службени гласник РС“,  број 38/15) 

Дирекција води евиденцију жичара, специфичних вучних инсталација и свих субјеката одређених 

овим законом који утичу на безбедност рада жичара; прописује поступак добијања одобрења за рад 

специфичне вучне инсталације; води евиденцију овлашћења издатих од стране надлежног државног 

органа и прописује начин вођења, садржину и образац евиденције овлашћења.  

На основу  Закона  о метроу и градској железници („Службени гласник РС“, број 52/21), Дирекција  

издаје сертификате о безбедности и дозволе за коришћење подсистема.
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Организациона шема Дирекције за железнице 
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Образац табеларног приказа мера и активности 
 

Средњорочни план ДИРЕКЦИЈА ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ  (2022 - 2024) 

 

Општи циљ 1: СИГУРАН, ПОУЗДАН, БЕЗБЕДАН И ИНТЕРОПЕРАБИЛАН ЖЕЛЕЗНИЧКИ СИСТЕМ ПОВЕЗАН СА РЕГИОНОМ И СА ЕУ 

Утврђен средњорочним планом  

Показатељ(и) на нивоу 

општег циља  

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљaна 

вредност у 

години т+1 

Циљaна 

вредност у 

години т+2 

Циљaна вредност у 

години т+3 

        

 

Посебан циљ 1.1: УРЕЂЕЊЕ И НАДЗОР У ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА У НАДЛЕЖНОСТИ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

Утврђен средњорочним планом 

Орган одговоран за спровођење (координисање спровођења) посебног циља: Дирекција за железнице 

Показатељ(и) на нивоу 

посебног циља  

Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљaна 

вредност у 

2022. 

Циљaна 

вредност у 

2023. 

Циљaна вредност у 

2024. 

Број лиценцираних 

железничких превозника 

који имају важећи 

сертификат о безбедности 

део А и део Б 

број Годишњи 

извештај 

15 2021 16 18 20 

Број издатих сертификата 

дефинисаних Законом о 

безбедности у железничком 

саобраћају 

број Годишњи 

извештај 

36 2021 40 45 50 

Број издатих дозвола број Годишњи 43 2021 50 55 60 
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дефинисаних Законом о 

интероперабилности 

железничког система 

извештај 

 

 

Мера : 1.1.1. ОМОГУЋАВАЊЕ ПРИСТУПА ПОД ЈЕДНАКИМ УСЛОВИМА ДОБРУ У ОПШТОЈ УПОТРЕБИ, СПРЕЧАВАЊЕ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ,  УНАПРЕЂЕЊЕ РЕГУЛАТОРНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЦЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРАВА ПУТНИКА 

Утврђена средњорочним планом  

Одељење Дирекције за железнице 

одговорно за спровођење мере 

 

Извор финансирања  Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по 

изворима финансирања у 000 дин. 

У години 

т+1 

У години 

т+2 

У години т+3 

Одељење за регулисање 

железничког тржишта, лиценце, 

права путника и заједничке послове 

01 

Редовна издвајања 

 

0012    

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљaна 

вредност у 

години 2022. 

Циљaна 

вредност у 

години 2023. 

Циљaна вредност у 

години 2024. 

Проценат донетих решења 

којима се одлучује о 

приговорима против аката о 

добијању понуде за 

закључење уговора о 

коришћењу железничке 

инфраструктуре 

% Годишњи 

извештај 

100 2021 100 100 100 

Број активних железничких 

превозника на мрежи 

управљача јавне железничке 

инфраструктуре 

број Годишњи 

извештај 

13 2021 14 15 16 
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Проценат достављених 

одговора на притужбе 

путника 

% Годишњи 

извештај 

100 2021 100 100 100 

Број обука за запослене у 

областима које се тичу 

регулисања железничког 

тржишта (контрола цена 

приступа железничкој 

инфраструктури и услужним 

објектима) и контроле 

поштовања права путника 

број Интерна 

евиденција 

о 

похађању 

обука 

0 2021 2 3 4 

Ревидирана структура 

годишњег извештаја о 

регулисању железничког 

тржишта 

Да/Не Годишњи 

извештај 

Не 2021 Не Да / 

 

 

Назив активности: Одељење Дирекције 

за железнице које 

спроводи активност 

 

Рок за 

почетак и 

завршетак 

активности 

(квартал и 

година) 

Извор 

финансира

ња 

Шифра 

програмске 

активности или 

пројекта у 

оквиру ког се 

обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

У години 

т+1 

У години 

т+2 

У години 

т+3 

1.1.1.1 Јачање 

институционалних 

капацитета за одлучивање по 

приговорима подносилаца 

захтева за доделу трасе 

возова 

 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I-2023 

IV-2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012    
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1.1.1.2  Унапређење поступка 

контроле Изјаве о мрежи 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I-2022 

IV-2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.1.3 Унапређење праћења 

и анализирања услова 

конкуренције на тржишту 

железничких транспортних 

услуга 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I-2022 

IV-2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.1.4 Унапређење 

поступака за контролу 

недискриминаторског 

приступа управљача 

инфраструктуре у односу на 

друге субјекте на тржишту 

железничких услуга 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I-2022 

IV-2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.1.5 Обука запослених у 

области контроле цена 

приступа железничкој 

инфраструктури и услужним 

објектима 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I-2022 

IV-2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.1.6 Унапређење начина 

извршења контроле 

квалитета железничких 

услуга  

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I-2023 

IV-2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012    

1.1.1.7 Обука запослених у 

области контроле поштовања 

Одељење за 

регулисање 

I-2022 01 0012 У оквиру 

постојећих 
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права путника железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

IV-2024 Редовна 

издвајања 

 

капацитета 

1.1.1.8 Ревизија структуре 

годишњег извештаја о 

регулисању железничког 

тржишта 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I-2022 

IV-2023 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

 

 

 

Мера : 1.1.2. ОСИГУРАЊЕ БЕЗБЕДНОСТИ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ СИСТЕМА И 

МЕТРОА И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА БЕЗБЕДНОСТИ РАДА ЖИЧАРА  

Утврђена средњорочним планом   

Одељење Дирекције за железнице 

одговорно за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

 

Извор финансирања  Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по изворима 

финансирања у 000 дин. 

У години 

т+1 

У години 

т+2 

У години т+3 

Одељење за регулисање 

безбедности и интероперабилности 

у железничком саобраћају, жичаре и 

метро 

01 

Редовна издвајања 

 

0012    

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљaна 

вредност у 

2022. 

Циљaна 

вредност у 

2023. 

Циљaна вредност у 

години 2024. 

Број издатих одобрења за 

рад жичаре и специфичне 

вучне инсталације 

број Годишњи 

извештај 

0 2021 2 3 5 
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Број спроведених надзора број Годишњи 

извештај 

51 2021 52 53 55 

Број запослених који су 

прошли стручно 

усавршавање у области 

издавања сертификата о 

безбедности и спровођења 

надзора на годишњем нивоу 

број Интерна 

евиденција 

о 

похађању 

обука 

0 2021 3 3 3 

Број запослених који су 

прошли стручно 

усавршавање у области 

сертификације лица 

задужених за одржавање 

железничких возила и 

радионица за одржавање на 

годишњем нивоу 

број Интерна 

евиденција 

о 

похађању 

обука 

0 2021 2 2 2 

Проценат усклађених 

важећих прописа из 

делокруга органа са 4. 

железничким пакетом 

% Гордишњи 

извештај 

0 2021 40% 30% 30% 

Број запослених обучених за 

послове успостављања 

безбедности метро система 

на годишњем нивоу 

број Интерна 

евиденција 

о 

похађању 

обука 

0 2021 0 7 6 

 

 

Назив активности: Одељење Дирекције 

за железнице које 

спроводи активност 

 

Рок за 

почекта и 

завршетак 

активности 

(квартал и 

Извор 

финансира

ња 

Шифра 

програмске 

активности или 

пројекта у 

оквиру ког се 

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

У години 

т+1 

У години 

т+2 

У години 

т+3 
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година) обезбеђују 

средства  

1.1.2.1 Стручно усавршавање 

запослених у области 

издавања сертификата о 

безбедности и спровођења 

надзора 

Одељење за 

регулисање 

безбедности и 

интероперабилности 

у железничком 

саобраћају, жичаре и 

метро 

I- 2022 

IV- 2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.2.2 Стручно усавршавање 

запослених у области 

сертификације лица 

задужених за одржавање 

железничких возила и 

радионица за одржавање 

Одељење за 

регулисање 

безбедности и 

интероперабилности 

у железничком 

саобраћају, жичаре и 

метро 

I- 2022 

IV- 2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.2.3 Усклађивање важећих 

прописа из делокруга органа 

са 4. железничким пакетом 

Одељење за 

регулисање 

безбедности и 

интероперабилности 

у железничком 

саобраћају, жичаре и 

метро 

I- 2022 

IV- 2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.2.4 Припрема и 

успостављање процедура за 

реализацију нове 

надлежности – метро система 

Одељење за 

регулисање 

безбедности и 

интероперабилности 

у железничком 

саобраћају, жичаре и 

метро 

I- 2023 

IV- 2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012    
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1.1.2.5 Обука запослених за 

послове успостављања 

безбедности метро система 

Одељење за 

регулисање 

безбедности и 

интероперабилности 

у железничком 

саобраћају, жичаре и 

метро 

I- 2023 

IV- 2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012    

 

 

Мера : 1.1.3. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 

Утврђена средњорочним планом    

Одељење Дирекције за железнице 

одговорно за спровођење 

(координисање спровођења) мере 

 

Извор финансирања  Шифра програмске 

активности или 

пројекта у оквиру ког 

се обезбеђују средства 

Укупна процењена финансијска средства по изворима 

финансирања у 000 дин. 

У години 

т+1 

У години 

т+2 

У години т+3 

Одељење за регулисање 

безбедности и интероперабилности 

у железничком саобраћају, жичаре и 

метро; Одељење за регулисање 

железничког тржишта, лиценце, 

права путника и заједничке послове 

01 

Редовна издвајања 

 

0012    

Показатељ(и) на нивоу мере Jединица 

мере 

 

Извор 

провере 

Почетна 

вредност  

Базна година Циљaна 

вредност у 

години 2022. 

Циљaна 

вредност у 

години 2023. 

Циљaна вредност у 

години 2024. 

Допринос реализацији 

активности из Акционог 

плана за железницу 2020-

2023 Транспортне заједнице 

у складу са надлежностима 

Дирекције за железнице 

Да/Не Извештај о 

реализаци-

ји 

Акционог 

плана 

Да 2021 Да Да / 



14 

 

(створени услови за 

отвореније тржиште 

железничких услуга, виши 

ниво интероперабилности 

железничког саобраћаја) 

Број запослених обучених  

кроз сарадњу са 

Железничком агенцијом ЕУ 

на пројкету ERA IPA II 

(2020-2022) 

број Годишњи 

извештај 

2 2021 4 / / 

 

 

Назив активности: Одељење Дирекције 

за железнице које 

спроводи активност 

 

Рок за 

почетак и 

завршетак 

активности 

(квартал и 

година) 

Извор 

финансира

ња 

Шифра 

програмске 

активности или 

пројекта у 

оквиру ког се 

обезбеђују 

средства  

Укупна процењена финансијска средства 

по изворима у 000 дин. 

У години 

т+1 

У години 

т+2 

У години 

т+3 

1.1.3.1 Успостављање 

билатералне сарадње са 

институцијама из ЕУ и 

региона надлежним за 

регулисање железничког 

тржишта 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I- 2022 

IV- 2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.3.2 Учешће у 

активностима радних група 

IRG-Rail-a (Групе независних 

регулатора железничког 

тржишта) 

Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I- 2022 

IV- 2024 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 
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1.1.3.3 Учешће у реализацији 

Акционог плана за 

железницу 2020-2023 

Транспортне заједнице 

(усклађивање са 

законодавством ЕУ, 

објављивање техничких 

спецификација 

интероперабилности) 

Одељење за 

регулисање 

безбедности и 

интероперабилности 

у железничком 

саобраћају, жичаре и 

метро; Одељење за 

регулисање 

железничког 

тржишта, лиценце, 

права путника и 

заједничке послове 

I- 2022 

IV- 2023 

01 

Редовна 

издвајања 

 

0012 У оквиру 

постојећих 

капацитета 

  

1.1.3.4 Сарадња са 

Железничком агенцијом ЕУ 

кроз реализацију ERA IPA II 

пројекта (2020-2022)  

Одељење за 

регулисање 

безбедности и 

интероперабилности 

у железничком 

саобраћају, жичаре и 

метро 

I- 2022 

IV- 2022 

Директна 

донаторска 

подршка 

Европска 

комисија / 

Наставак 

подршке 

корисницима 

IPA II од 

стране 

Железничке 

агенције ЕУ 

(ERA) 2020-

2022 

2 300 000 

RSD 
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Средњорочни оквир расхода обвезника средњорочног планирања по програмској класификацији и 

мерама и активностима из средњорочног плана 
 

Шифра ПР, 

ПА, ПЈ 

 

Назив програма, програмске активност или пројекта 

 

Назив и ознака мере 

или активности из СП 

Пројекција средства по изворима у 000 дин. 

У години 2022. У години 2023. У години 2024. 

Извор 1 Остали 
извори 

Извор 1 Остали 
извори 

Извор 1 Остали 
извори 

0701 Уређење и надзор у области саобраћаја Укупно за програм: 73,983,000 / 75,000,000 / 76,000,000 / 

0012 Регулисање железничког тржишта и осигурање 

безбедности и интероперабилности железничког 

саобраћаја 

Укупно за програмску 
активност: 

73,983,000 / 75,000,000 / 76,000,000 / 

 

 

 

I-02 број: 340-95/2022 

Датум: 25. јануар 2022. године 

 

В. Д. ДИРЕКТОРА 

 

                           Лазар Мосуровић 
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ПРИЛОГ – Нормативне активности за које је надлежна Дирекција за 

железнице 
 

Нормативне 

активности (НА) 

Мера за чије је 

спровођење НА 

предуслов 

Правни основ Квартал 2022. г. у 

ком се пропис 

доноси  

Веза са 

НПАА 

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

Правилник о 

елементима 

система 

управљања 

безбедношћу 

1.1.2 Члан 13. Закона о 

метроу и градској 

железници 

(„Службени гласник 

РС“ , бр. 52/2021) 

4 НЕ 

Правилник о 

начину издавања, 

одузимања и 

суспендовања 

дозвола за 

коришћење 

подсистема 

1.1.2 Члан 12. Закона о 

метроу и градској 

железници 

(„Службени гласник 

РС“, бр. 52/2021) 

4 НЕ 

 

 

 


