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323. 

На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРИВРЕМЕНИМ МЕ-
РАМА О ОДЛАГАЊУ ВРАЋАЊА КРЕДИТА ИЗ ПРИ-

МАРНЕ ЕМИСИЈЕ 
Проглашава се Закон о привременим мерама о одла-

гању враћања кредита из примарне емисије, који је усвоји-
ла Скупштина СФРЈ, на седници Већа република и покра-
јина од IO. априла 1991. године. 

П бр. 1371 
IO. априла 1991. године 
Београд 

Председник 
Председништва СФРЈ, 
др Борисав Јовић, с. р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигорнјевнћ, с. р. 

З А К О Н 
О ПРИВРЕМЕНИМ МЕРАМА О ОДЛАГАЊУ ВРАЋА-

ЊА КРЕДИТА ИЗ ПРИМАРНЕ ЕМИСИЈЕ 

Члан I. 
Овим законом утврђују се услови и начин одлагања 

враћања дела кредита које су банке одобриле крајњим ко-
рисницима за кредитирање производње кукуруза, шећерне 
репе, уљарица (сунцокрета и соје), пиринчане арпе и дува-
на рода 1990. године, a чији су приноси умањени у односу 
на планирани обим производње због штете проузроковане 
дуготрајном сушом у 1990. години (у даљем тексту: креди-
ти). 

Члан 2. 
Одлагање враћања кредита извршиће се према стању 

кредита из примарне емисије које су банке користиле код 
народних банака република и народних банака аутоном-
них покрајина за рефинансирање датих кредита крајњим 
корисницима за намене из члана I. овог закона према ста-
њу тих кредита на дан 31. августа 1990. године у износу од 
725,000.000 динара. 

Члан 3. 
Народне банке република и народне банке аутоном-

них покрајина одложиће враћање кредита банкама у виси-
ни из члана 2. овог закона под условом да су банке крај-
њим корисницима тих кредита одложиле враћање кредита 
у складу са овим законом. 

Члан 4. 
Банке из члана I. овог закона дужне су да приликом 

подношења захтева за одлагање враћања кредита из члана 

2. овог закона поднесу надлежној народној банци републи-
ке, односно надлежној народној банци аутономне покраји-
не уговоре закључене о одлагању враћања кредита кориш-
ћених у току 1990. године са крајњим корисницима креди-
та за намене из члана I. овог закона. 

Члан 5. 
Крајњи корисници кредита вратиће банкама кредите 

у две једнаке рате које доспевају 15. децембра 1991. године 
и 15. децембра 1992. године, a банке - народној банци ре-
публике, односно народној банци аутономне покрајине, у 
року који не може бити дужи од пет дана од истека тих ро-
кова. 

Члан 6. 
Крајњи корисници кредита плаћају банкама камату у 

висини есконтне стопе Народне банке Југославије увећану 
за два процентна поена на годишњем нивоу. 

Камата из става I. овог члана доспева за плаћање у 
роковима из члана 5. овог закона. 

Члан 7. v 

Крајњи корисници кредита остварују право на регрес 
дела камате по кредитима за намене из члана I. овог зако-
на, сагласно савезном закону којим се утврђује право на 
регрес дела камате за приоритетне намене у пољопривре-
ди. 

Члан 8. 
Банке могу одложити враћање кредита датих за на-

мене из члана I. овог закона корисницима кредита и у ве-
ћем износу од износа утврђеног у члану 2. овог закона. 

Члан 9. 
Народна банка Југославије, по потреби, доноси 

ближе прописе за примену овог закона. 

Члан IO. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

324. 

На основу члана 315. тачка 3. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Председништво Со-
цијалистичке Федеративне Републике Југославије издаје 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ОСНОВАМА БЕЗБЕД-

НОСТИ У ЖЕЛЕЗНИКОМ САОБРАЋАЈУ 
Проглашава се Закон о основама безбедности у 
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железничком саобраћају, који је усвојила Скупштина 
СФРЈ, на седници Савезног већа од 3. априла 1991. године. 

П бр. 1362 Председник 
3. априла 1991. године Председништва СФРЈ, 
Београд др Борисав JОВИЋ, с, р. 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевић, с. р. 

З А К О Н 
О О С Н О В А М А Б Е З Б Е Д Н О С Т И У Ж Е Л Е З Н И К О М 

С А О Б Р А Ћ А Ј У 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан I. 
Под основама безбедности у железничком саобраћају, 

у смислу овог закона, подразумевају се основни услови од 
би! ног значаја за остваривање безбедног, уредног и несме-
таног железничког саобраћаја на територији Социјалис-
тичке Федеративне Републике Југославије као јединстве-
ног технолошког система од интереса за целу земљу. 

Основе безбедности у железничком саобраћају уређе-
не овим законом чине, и то: услови које морају да испуња-
вају железничке пруге и објекти, уређаји и опрема као сас-
тавни делови тих пруга; услови које морају да испуњавају 
железничка возила и уређаји и опрема на њима као састав-
ни делови тих возила; правила саобраћаја; систем саобра-
ћајне сигнализације и сигналних ознака; услови за стица-
ње права на управљање вучним возилом и за стицање пра-
ва за регулисање железничког саобраћаја; услови које у 
стручном и здравственом погледу морају да испуњавају 
железнички радници који непосредно учествују у вршењу 
железничког саобраћаја (у даљем тексту: железнички рад-
ници); укупно радно време железничког радника у току јед-
не смене; права и дужности субјеката у случају ванредних 
догађаја у железничком саобраћају; услови које путни пре-
лази на местима укрштања железничких пруга и путева 
морају да испуњавају у погледу безбедног, уредног и не-
сметаног одвијања железничког саобраћаја; права, 
дужности и одговорности железничких радника; услови 
безбедности и реда на железничком подручју и у возовима 
и мере заштите железничких пруга и железничких возила. 

Основе безбедности у железничком саобраћају односе 
се на вршење јавног превоза лица и ствари и превоза лица 
и ствари са сопствене потребе у железничком саобраћају, у 
складу са овим законом. 

Члан 2. 
Друштвено-политичке заједнице и њихови органи, 

предузећа и друга правна лица дужни су да, у остваривању 
друштвене самозаштите, организована! и спровођењем 
саобраћајно-образоеног и превентивног рада, развијањем 
саобраћајне Свести, културе и солидарности у међусобним 
односима учесника у саобраћају, јачањем њихове дисцип-
лине и одговорности и предузимањем других мера, ства-
рају услове за безбедно, уредно и несметано одвијање 
железничког саобраћаја (у даљем тексту: безбедно одвија-
ње железничког саобраћаја) и за спречавање ванредних до-
гађаја и других опасности у железничком саобраћају. 

Члан 3. 
Савезни орган управе надлежан за послове саобраћа-

ја и веза, у сарадњи са надлежним органима у република-
ма и аутономним покрајинама и Заједницом југ словен-
ских железница (у даљем тексту: Заједница ЈЖ), прати и 
разматра стање и проблеме безбедности у железничком са-
обраћају и спровођење прописа из ове области, предлаже, 
предузима и прописује мере погребне за унапређивање 
безбедности у железничком саобраћају и повремено, a нај-
мање једанпут годишње, извештава Савезно извршно веће 
и Скупштину Социјалистичке Федеративне Републике Ју-

гославије о стању и проблемима безбедности у железнич-
ком саобраћају. 

Члан 4. 
Ниже наведени изрази употребљени у овом закону 

имају следеће значење: 
1) учесник у железничком саобраћају је лице које 

обавља послове и радне задатке на железничкој прузи или 
у возилу, лице које се налази у возилу и лице које се креће 
по железничком подручју; 

2) јавни превоз је превоз лица или ствари који се 
врши на основу закљученог уговора о превозу између 
железничког транспортног предузећа, односно другог 
предузећа које врши превоз лица или ствари у железнич-
ком саобраћају и корисника његових услуга; 

3) превоз за сопствене потребе је превоз лица или 
ствари који железничка транспортна предузећа, односно 
друга предузећа врше железничким транспортним сред-
ствима за своје потребе; 

4) железничко подручје је површина земљишта на ко-
ме се налазе железничка пруга, објекти, постројења и уре-
ђаји који непосредно служе за вршење железничког саоб-
раћаја; 

5) саобраћајна места на прузи су службена места из 
којих се регулише железнички саобраћај (железничке ста-
нице, укрснице, саобраћајна отпремништва, одјавнице, 
распутнице, места прелаза са двоколосечне на једноколо-
сечну пругу) и стајалишта; 

6) железничка станица је саобраћајна место на прузи 
из кога се регулише саобраћај супротних и узастопних 
возова и у коме се обавља улаз и излаз путника и утовар и 
истовар ствари; 

l) укрсница је саобраћајне место на прузи из кога се 
регулише саобраћај супротних и узастопних возова и у ко-
ме се може обављати улаз и излаз путника и утовар и ис-
товар ствари; 

8) стајалиште је саобраћајне место на прузи на коме 
се обавља ограничен путнички саобраћај и које служи ис-
кључиво за улаз и излаз путника у возове намењене за пре-
воз путника; 

9) пружни појас је простор између железничких коло-
сека, као и поред крајњих колосека, на одстојању од најма-
ње 8 m, a ако железничка пруга пролази кроз насељено 
место - на одстојању од најмање 6 m, рачунајући од осе 
крајњег колосека; 

10) заштитни пружни појас је земљишни појас са обе 
стране пруге, ширине 200 m, рачунајући од осе крајњих ко-
лосека; 

I l) одбојна скретница је скретница којом се са отво-
рене пруге одваја друга пруга или пруга друге железнице 
или индустријски колосек; 

12) нагиб нивелете је подужни нагиб пруге који се ме-
ри тангенсом угла према хоризонтали и изражава се у 
промилима; 

13) ауто-стоп уређај је уређај за аутоматско заустав-
љан^ воза код сигнала који показује да је даља вожња за- , 
брањена, односно уређај за аутоматску контролу смањења 
брзине кретања воза од сигнала који показује да је даља 
вожња дозвољена смањеном брзином; 

14) будник је уређај који служи за аутоматско заустав-
љан^ воза у случају небудности или неспособности возача 

ручног возила; 
15) железничко возило је возило намењено за кретање 

по железничкој прузи (локомотиве, моторна кола, путнич-
ка и теретна кола и железничка возила за посебне намене); 

16) железничка путничка и теретна кола.су железнич-
ка возила конструисана за кретање по железничкој прузи 
намењена за превоз лица (путничка кола), односно за пре-
воз ствари (теретна кола); 

17) моторна кола су електромоторна кола, електро-
моторне гарнитуре, дизел-моторна кола, дизел-моторне 
гарнитуре и шинобуси; 

18) вучно возило је железничко возило са сопственим 
погоном (дизел-локомотиве, електричне локомотиве, пар-
не локомотиве, моторна кола и моторна возила за посебне 
намене); 
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19) воз је прописано састављени и заквачени низ 
железничких путничких и теретних кола са једним Бучним 
возилом или с више Бучних возила са сопственим погоном 
или само Бучно возило са сопственим погоном; 

20) региструјући брзиномер (тахограф) је уређај за ре-
гистровање брзине и пређеног пута и других података у 
току вожње Бучног возила; 

21) ванредни догађај у железничком саобраћају је 
удес или незгода у коме је једно лице или више лица поги-
нуло или повређено или је изазвана материјална штета, 
односно у коме је дошло до прекида, угрожавања или 
снижавања железничког саобраћаја; 

22) удес је ванредни догађај у железничком саобраћа-
ју у коме је једно или више лица погинуло или теже повре-
ђено или је настала знатна материјална штета или је на-
стао већи прекид у железничком саобраћају. Удесом се 
сматра и сваки настали судар возова, налет воза или ис-
клизнуће воза; 

23) незгода је ванредни догађај у железничком саоб-
раћају у коме је једно или више лица лакше повређено или 
је настала мања материјална штета или мањи прекид 
железничког саобраћаја или је настало угрожавање или 
отежавање железничког саобраћаја; 

24) слободан профил (габарит) пруге је ограничени 
простор у попречном пресеку управном на средину коло-
сека у који не смеју да се уграђују, постављају и да у њега 
задиру постројења, објекти, сигнали и сигналне ознаке, на-
слаге материјала или неки други предмети; 

25) профил возила је ограничени простор у попреч-
ном пресеку управном на средину колосека (средину од-
стојања између колосечних шина) који не сме прелазити 
шинско возило ни једним својим делом, било да је празно 
или заједно са теретом; 

26) путни прелаз је место укрштања железничке пруге 
и пута у истом нивоу; ^ 

27) пешачки прелаз је место укрштања железничке 
пруге и прелаза за пешаке у истом нивоу; 

28) кочна маса воза је збир кочних маса железничких 
возила од којих је састављен воз, којом се обезбеђује поуз-
дано кочење воза; 

29) локомотивни депо је железнички објект са одгова-
рајућим постројењима и уређајима у коме се врши при-
према и одржавање Бучних возила; 

30) техничка станица је железнички објект са одгова-
рајућим постројењима и уређајима у коме се врши при-
према и одржавање железничких путничких и теретних ко-
ла; 

31) максимална брзина воза је брзина воза на желез-
ничкој прузи или делу пруге наведена у реду вожње или 
прописана на други начин, која се не сме прекорачио; 

32) највећа допуштена (дозвољена) брзина воза је 
прописана највећа брзина воза на прузи или деловима 
пруге, с обзиром на техничко стање пруге и железничких 
возила, или друге услове; 

33) индустријска железница је железница којом преду-
зеће у области саобраћаја, индустрије, рударства, шумар-
ства и у другим областима привреде превози лица и ства-
ри за сопствене потребе; 

34) индустрија^ колосек је железнички колосек који 
се прикључује на железничку пругу и служи за допремање 
и отпремање ствари за носиоца права коришћења тог ко-
лосека ; 

35) размак колосека је растојање између оса колосе-
ка; 

36) осовинско оптерећење је збир сопствене масе 
празног или натовареног железничког возила подељен 
бројем осовина на возилу; 

37) маса возила по дужном метру је збир сопствене 
масе празног или натовареног железничког возила, поде-
љен дужином возила у метрима, мереном од чела до чела 
несабијених одбојника (одбојних уређаја), односно ауто-
матских квачила; 

38) реконструкција пруге, постројења, уређаја и објек-
та на прузи и железничког возила подразумева такве изме-
не (преправке) које мењају њихове основне техничке и кон-
струкционе карактеристике; 

39) серијска производња подразумева производњу 
железничких возила која је саобразна одобреном прототи-
пу железничког возила; 

40) железничка пруга опремљена ауто-стоп уређајем 
је пруга, односно део пруге на којој или којем је код улаз-
них и излазних сигнала у свим саобраћајним местима и 
код просторних и заштитних сигнала уграђен ауто-стоп 
уређај. 

Члан 5. 
Учесници у саобраћају и други субјекти не смеју да 

оштећују железничку пругу, објекте и постројења на прузи 
и железничка возила и да ометају безбедно одвијање 
железничког саобраћаја. 

Учесници у саобраћају дужни су да поступају по пра-
вилима саобраћаја, саобраћајној сигнализацији поставље-
ној на прузи и наредбама које дају овлашћена лица. 

Други субјекти (предузећа која пројектују железничке 
пруге, производе возила, школују или обучавају кандидате 
за обављање послова и задатака у железничком саобраћају 
и др.) дужни су да поступају у складу са овим законом, 

Члан 6. 
Пројекти за изградњу или реконструкцију железнич-

ких пруга морају да садрже таква решења којима се обез-
беђује безбедно одвијање железничког саобраћаја. 

Предузећа која пројектују железничке пруге дужна су 
да то чине тако да пруге буду оспособљене за безбедан са-
обраћај. 

Предузећа која изграђују или реконструишу желез-
ничке пруге дужна су да пруге израде или реконструишу 
тако да се на њима саобраћај може одвијати на безбедан 
начин. 

Предузећа која одржавају железничке пруге дужна су 
да их одржавају тако да се на њима у свако доба може од-
вијати безбедан саобраћај. При одржавању железничких 
прута, посебна пажња мора се посветити отклањању не-
достатак на прузи услед којих на одређеним местима до-
лази до ванредних догађаја, 

Члан 7. 
Железничка транспортна предузећа и друга предузе-

ћа која школују или обучавају кандидате за железничке 
раднике или која школују или обучавају железничке рад-
нике, дужна су да то чине на начин којим ће обезбедити да 
ти радници стекну потребна знања и вештину за безбедно 
вршење железничког саобраћаја. 

Члан 8. 
Предузећа која производе, одржавају и поправљају 

железничка возила, или стављају у промет железничка во-
зила, уређаје, резервне делове и опрему за возила, дужна 
су да возила, уређаје, резервне делове и опрему производе, 
стављају у промет, одржавају, односно поправљају према 
прописаним условима неопходним за безбедно коришће-
ње железничких возила у саобраћају на железничким пру-
гама. 

Железничка транспорта предузећа и друга предузе-
ћа која користе возила у железничком саобраћају дужна су 
да предузимају потребне мере да њихова возила буду у ис-
правном стању и да имају прописане уређаје и опрему. 

Члан 9. 
Железничка транспорта предузећа и друга предузе-

ћа која врше железнички саобраћај дужна су да се старају 
да њихови радници испуњавају прописане здравствену, 
стручне и друге услове за безбедно вршење железничшг 
саобраћаја. 

Послови и радни задаци које обављају железнички 
радници у железничким транспортним предузећима ут-
врђују. се општим актом који заједнички доносе железнич-
ка транспортна предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ0 

Члан IO. 
Железничка транспорта^ предузећа и друга предузе-
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ћа која се старају о железничким пругама и железничким 
возилима и која их одржавају дужна су да организују и 
трајно врше контролу над стањем и одржавањем желез-
ничких пруга и постројења, објеката, уређаја и опреме као 
саставних делова тих пруга, над техничком исправношћу 
железничких возила и уређаја и опреме као саставних де-
лова тих возила и над испуњавањем других услова за 
железничке пруге и возила од којих зависи безбедно одви-
јање железничког саобраћаја, 

Железничка транспортна предузећа и друга предузе-
ћа која врше железнички саобраћај дужна су да организују 
и трајно врше контролу прописаних услова рада радника 
и других услова које морају испуњавати радници, од којих 
зависи безбедно одвијање железничког саобраћаја. 

Члан 11 
/ 

Железничка транспортна предузећа и друга предузе-
ћа која врше железнички саобраћај имају право да на зем-
љишту или објекту у друштвеној својини, као и на зем-
љишту или објекту у својини грађана, изграђују, постав-
љају и одржавају сигнално-сигурносне и телекомуникаци-
она уређаје и електро-енергетска постројења и друге уре-
ђаје и постројења који су саставни део железничких пруга, 
у складу са прописима о експропријацији, односно пропи-
сима о одузимању или ограничавању права у погледу рас-
полз i ања друштвеним средствима. 

II. ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

Члан 12. , 
Предузећа која врше јавни превоз ствари и путника у 

железничком саобраћају (у даљем тексту: железничка 
транспорта предузећа) дужна су да железнички саобраћај 
врше на начин и према условима који су утврђени овим за-
коном. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, на предузе-
ћа која врше јавни превоз ствари и путника трамвајем и 
метроом не примењују се одредбе овог закона. 

Члан 13. 
Железничка транспортна предузећа, у оквиру своје 

делатности, дужна су да орг анизују и трајно врше контро-
лу над безбедним одвијањем железничког саобраћаја у 
складу са овим законом. 

Заједница ЈЖ дужна је да прати и анализира стање 
безбедности у железничком саобраћају и спровођење про-
писа из ове области и да предлаже и предузима мере по-
требне за унапређивање безбедности железничког саобра-
ћаја. 

Организација и начин вршења контроле безбедног 
одвијања железничког саобраћаја, утврђују се општим ак-
том који заједнички доносе железничка транспортна пред-
узећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан 14. 
Железничка транспорта предузећа и Заједница ЈЖ 

дужни су да, у оквиру својих права, обавеза и одговорнос-
ти, уређују, остварују и унапређују друштвену самозашти-
ту у области безбедности железничког саобраћаја. 

Железнички радници дужни су да чувају и одржавају 
сва материјална добра на железници и да обезбеде зашти-
ту људских живота, као и да организују и врше железнич-
ки саобраћај на безбедан начин. 

Основе организовања и начин остваривања друштве-
не самозаштите на железници од заједничког интереса за 
железничка транспорта предузећа утврђују се општим 
актом који заједнички доносе железничка транспортна 
предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

I. Железничке пруге 

Члан 15. 
Железничке пруге морају се пројектовати, градити и 

одржавати тако да одговарају утврђеној превозној и про-
пусне^ моћи пруге, брзини возова, осовинском оптереће-

њу, маси натоварених возила по дужном метру, захтевима 
безбедности железничког саобраћаја, као и другим услови-
ма који су прописани за односну пругу, a железничке пруге 
које служе међународном транзитном саобраћају морају 
испуњавати и услове који су утврђени међународним уго-
ворима који обавезују Социјалистичку Федератнвну Ре-
публику Југославију. 

При пројектовања и грађењу железничких пруга и по-
стројења, уређаја и објеката на прузи морају се применити 
услови и технички нормативи утврђени одредбама овог 
закона, као и прописани стандарди, који се односе на пру-
ге и постројења, објекте и уређаје на прузи, и други пропи-
сани услови којима се обезбеђује техничко и технолошко 
јединство у железничком саобраћају. 

Постројења, уређаји и опрема који се уграђују у ново-
изграђене или реконструисане железничке пруге и који чи-
не њихов саставни део подлеже обавезном атестирању у 
погледу прописаних карахтеристика у складу са прописи-
ма о атестирању тих постројења, уређаја или опреме. 

Постројења, уређаји и опрема који чине саставни део 
железничких пруга могу се уградити у железничке пруге из 
става I. овог члана и укључити у саобраћај само ако је за 
њих издат атест о саобразности. 

Члан 16. 
Железничке пруге и постројења, објекти и уређаји на 

прузи могу се предати саобраћају тек кад се техничким 
прегледом утврди да са гледишта безбедности саобраћаја 
испуњавају прописане услове и техничке нормативе и дру-
ге услове које морају да испуњавају у погледу техничког и 
технолошког јединства у железничком саобраћају. 

Техничком прегледу из става I. овог члана подлежу 
новоизграђене и реконструисане железничке пруге и по-
стројења, објекти и уређаји на прузи a врши се кад је за-
вршена њихова изградња, односно реконструкција у цели-
ни или фаза у којој се могу укључити у саобраћај. 

Технички преглед пруга и постројења, објеката и уре-
ђаја из става 2. овог члана врши надлежни орган управе у 
републици, односно аутономној покрајини који је издао 
одобрење за њихову изградњу, односно реконструкцију. 

Члан 17. 
Железничку пругу сачињавају доњи и горњи строј 

пруге, објекти, телекомуникациона, сигнално-сигурносна, 
електровучна, електроенергетска и остала постројења и 
уређаји на прузи, опрема пруге, пословне зграде железни-
це на прузи са земљи штем које служи тим зградама, 
пружни појас са обе стране пруге и ваздушни простор из-
над пруге у висини од 12 m, односно 14 m, код далековода 
напона преко 220 kV, рачунајући изнад горње ивице шине. 

Члан 18. 
Железничке пруге, према намени и обиму саобраћаја, 

привредном значају или значају који имају за унутрашњи 
и међународни саобраћај, могу бити маестралне и оста-
ле. 

Маестралне железничке пруге су и пруге које су ув-
ршћене у међународну железничку мрежу европских пру-
га. 

Маестралне и остале железничке пруге, њихова ка-
тегоризација, класификација и ознаке, утврђују се општим 
актом који заједнички доносе железничка транспортна 
предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Железничка транспорта предузећа и друга предузе-
ћа дужна су да о железничким пругама и постројењима, 
објектима и уређајима на прузи воде евиденцију и друге 
техничке податке који су од значаја за безбедност желез-
ничког саобраћаја, на начин утврђен општим актом који 
заједнички доносе железничка транспорта предузећа у 
оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан 19.Г 

Новоизграђене и реконструисане железничке пруге 
морају да испуњавају следеће основне услове: 
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1) ширина колосека између унутрашњих ивица глава 
шине мора износити 1.435 mm, с тим што не сме бити ма-
ња од 1.430 mm, ни већа од 1.470 mm, укључујући и проши-
рење колосека у кривини; 

2) полупречник кривине на отвореној прузи мора из-
носити најмање ЗОО ш, a на главном пролазном колосеку у 
станици - најмање 500 m. Спољна шина, зависно од вели-
чине полупречника кривине и дозвољене брзине, мора би-
ти надвишена, али не више од 150 nim; 

3) нагиб нивелете на отвореној прузи може износити 
највише 25 промила; 

4) нагиб нивелете у станици може износити, и то: за 
станицу у правцу - до I промила, a за станицу у кривини -
до 2,5 промила, зависно од полупречника кривине; 

5) размак колосека у станици мора бити толики да из-
међу слободних профила тих колосека постоји потребан 
простор за безбедно кретање путника и других лица и за 
постављање постројења, направа и стубова за сигнале, 
електричну контактну мрежу, осветљење и др.; 

6) размак колосека у станици мора износити најмање 
4,75 m, a размак колосека између којих се постављају перо-
ни висине најмање 0,5 m, рачунајући од горње ивице шине, 
мора износити најмање 6 m; 

l) размак колосека на отвореној прузи код двоколо-
сечних и паралелних пруга мора износити најмање 4 m; 

8) осовинско оптерећење магистралних пруга мора 
износити најмање 22,5 t по осовини и 8 t по дужном метру, 
a осталих пруга - 18 t по осовини и 6,41 по дужном метру. 

Железничке пруге морају да испуњавају прописане 
услове слободног профила за отворену пругу, за мостове, 
за тунеле и за станице, зависно од тога да ли је пруга елек-
трифицирана или није. 

Остали технички услови које морају испуњавати 
железничке пруге из става I. овог члана утврђују се оп-
штим актом који заједнички доносе железничка транспор-
т а предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан 20. 
Железничка пруга прикључује се на другу пругу 

железничког транспортног предузећа у станици, a изузет-
но и на отвореној прузи, уз обавезу спровођења неопход-
них мера безбедности саобраћаја. 

Ако се железничка пруга прикључује на отвореној 
прузи магистрала пруге, одбојна скретница мора бити из-
ведена са заштитним колосеком и осигурана сигналима са 
предсигналима. Сигнали морају бити зависни од положаја 
скретнице, која се контролише из суседног поседнутог са-
обраћај ног места на прузи. 

Одвојна скретница из става 2. овог члана мора бити 
поседнута железничким радником ако се њен положај не 
контролише из суседног поседнутог саобраћајног места на 
прузи. 

Члан 21. 
Међусобно укрштање железничких пруга и укрштање 

железничке пруге са другом пругом (пругом индустријске 
железнице, индустријским колосеком, трамвајском пру-
гом и сл.) мора бити ван нивоа. 

Члан 22. 
Заједнички мост за железничку пругу и јавни пут 

може се градити на истим стубовима или са заједничком 
конструкцијом, под условом да су пруга и коловоз пута 
потпуно одвојени сигурносном оградом. i 

Члан 23. 
У пружном појасу могу се градити само железнички 

објекти и постројења. . 
Изузетно од одредбе става I. овог члана, у пружном 

појасу могу се, уз претходну сагласност железничких тран-
спортних предузећа, градити објекти и постројења других 
предузећа који служе за утовар и истовар робе на железни-
ци. 

У заштитном пружном појасу могу се градити грађе-
вински и други објекти, подизати постројења на одређеној 

удаљености од пруге зависно од њихове врсте и намене и 
садити дрвеће, према условима и уз примену мера које 
обезбеђују безбедност људи и саобраћаја, у складу са зако-
ном. 

Члан 24. 
Размак између железничке пруге и пута мора бити то-

лики да се између њих могу поставити сви уређаји и по-
стројења потребни за обављање саобраћаја на прузи и пу-
ту, с тим да износи најмање 8 m, рачунајући од осовине 
најближег колосека до најближе тачке горњег строја пута. 

На брдовитим и тешким теренима, у клисурама и на 
другим сличним конфигурацијама терена, размак између 
железничке пруге и пута који нема својство ауто-пута 
може бити и мањи од 8 m, под условом да им се слободни 
профили не додирују и да се између њих могу поставити 
сигнално-сигурносни уређаји, телекомуникациони уређа-
ји, стабилна постројења електровуче и други уређаји неоп-
ходни за безбедно одвијање саобраћаја, с тим да пруга бу-
де најмање I m изнад нивелете пута. 

Ako постојећи пут не испуњава услове из ст. I. и 2. 
овог члана, на путу се морају поставити сигурносне огра-
де, у складу са законом. 

Члан 25. 
Систем веза југословенских железница мора се гради-

ти и одржавати тако да представља јединствену техничку 
и технолошку целину у погледу функционисања и кориш-
ћења и да задовољава потребе за обезбеђење безбедног од-
вијања железничког саобраћаја. 

Основни услови за изградњу и одржавање система ве-
за југословенских железница, зависно од значаја и катего-
рије пруге, утврђују се општим актом који заједнички до-
носе железничка транспортна предузећа у оквиру Заједни-
це ЈЖ. 

Члан 26. 
Саобраћајна места из којих će врши управљање и ре-

гулисање железничког саобраћаја (станице и укрснице) на 
железничкој прузи, зависно од максимално дозвољене 
брзине кретања воза, морају бити опремљена сигнално-си-
гурносним уређајима и постројењима, и то: 

1) за брзину кретања воза на осталим железничким 
пругама преко скретничког подручја већу од 50 km/h, од-
носно без обзира на прописану брзину кретања воза на ма-
гистралним пругама - улазним сигналима и предсигнали-
ма. Улазни сигнали морају бити у технички условљеној 
међусобној зависности и у зависности од положаја скрет-
ница у путу вожње тако да сигналишу да ли је даља вожња 
дозвољена редовном или смањеном брзином; 

2) за брзину кретања воза већу од 100 km/h - улазним 
сигналима и предсигналима и излазним сигналима који су 
у таквој технички условљеној зависности од пута вожње 
да се могу поставити у положај који дозвољава даљу 
вожњу само по претходно обезбеђеном путу вожње и ако 
је пруга слободна у смеру кретања воза до наредног улаз-
ног или просторног сигнала. Излазни сигнали суседних 
саобраћајних места на једноколосечној прузи морају бити 
у таквој међусобној технички условљеној зависности да се 
могу поставити у положај који дозвољава вожњу само у 
једном смеру; -

3) за брзину кретања воза већу од 100 km/h код улаз-
них и излазних сигнала у станицама, просторних и за-) 
штитних сигнала - пружним ауто-стоп уређајима. 

Маги стр ал не железничке пруге морају за брзину кре-
тања воза већу од 100 km/h бити опремљене пружним уре-
ђајима преко којих се успоставља радио-веза између особ-
ља вучног возила и особља диспечерског центра. 

Ако се железничка пруга која нема уграђене пружне 
ауто-стоп уређаје прикључује на пругу са уграђеним ауто-
-стоп уређајима, улазни сигнали и предсигнали прикључне 
пРУЈв У станици или на другом саобраћајном месту (ук-
рсници или распутници) прикључења морају бити опрем-
љени пружним ауто-стоп уређајима или заштитном скрет-
ницом у путу вожње. 
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Члан 27. 
Електрификација железничких пруга врши се приме-

ном монофазног система 25 kV, 50 Hz. Изузетно, ради 
употпуњавања мреже постојећих електрифицираних пру-
га, електрификација тих пруга може се вршити и приме-
ном система једносмерне струје од 3.000 V. 

Члан 28. 
На местима на којима је контактна мрежа под напо-

ном и на местима на којима су постављени уређаји те 
мреже, где постоји опасност по живот људи, морају се 
спровести одговарајуће заштитне мере. 

На сигнално-сигурносним и телекомуникационом по-
стројењима и уређајима или на деловима тих постројења 
или уређаја који се налазе у непосредној близини контак-
тне мреже, морају се спровести одговарајуће мере заштите 
од штетних (опасних и ометајућих) електричних утицаја. 

Члан 29. 
Контактни проводник монофазног система (25 kV, 50 

Hz) изнад путног прелаза у нивоу мора бити постављен на 
висини од најмање 5,5 m, рачунајући од горње ивице шине, 
a контактни проводник једносмерног система 3000 V) - на 
висини од најмање 5,35 m, рачунајући од горње ивице ши-
не, с тим што се са обе стране путног прелаза морају по-
ставити заштитне капије за друмска возила чија укупна 
висина, заједно са теретом на њему, прелази законом про-
писану највећу дозвољену висину на растојању од најмање 
8 m од најближе шине мерено по оси пута и на висини од 
најмање 4,5 m изнад коловоза пута. 

На прописаној удаљености од заштитних капија с 
једне и с друге стране путног прелаза морају се поставити 
одговарајући знаци забране саобраћаја за друмска возила 
чија укупна висина, заједно са теретом на њему, прелази 
законом прописану највећу дозвољену висину, са назна-
ком висине заштитне капије ради безбедног одвијања 
друмског саобраћаја преко путног прелаза. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, заштитне 
капије за друмска возила чија укупна висина, заједно са те-
ретом Па њему, прелази законом прописану највећу дозво-
љену висину могу бити постављене на висини мањој од 4,5 
m, али не мањој од 4,2 m, изнад коловоза пута. 

Члан 30. 
- Железничке станице и друга саобраћајна места на 

прузи у којима се регулише железнички саобраћај морају 
имати прописане просторије, уређаје за осветљавање, на-
праве и опрему, као и друге прописане уређаје који омогу-
ћавају безбедно управљање саобраћајем. 

Просторије и места за примање, смештање и отпре-
мање путника, пртљага и пошиљака у железничком саоб-
раћају морају бити осветљени и снабдевени одговарају-
ћим уређајима, постројењима и опремом који су потребни 
за безбедност путника и безбедно вршење послова на тим 
местима. 

У железничким станицама и стајалиштима двоколо-
сечне пруге, са великом фреквенцијом путника и возова, 
приступи до возова морају бити изведени тако да путници 
не прелазе преко колосека (подземни пролази, чеони перо-
ни и др.). 

Стајалишта на двоколосечним пругама морају имати 
пероне повезане пролазима испод или изнад пруге или пе-
роне са приступним прилазима за усмеравање путника на 
обезбеђени путни прелаз или пешачки прелаз или морају 
бити заштићена железничким сигналима. 

Стајалишта на двоколосечним пругама из става 4. 
овог члана, осим стајалишта са острвским перонима, мо-
рају имати ограду између колосека. 

Члан 31. 
Цевоводи и водоводи, електричне, телефонске и те-

леграфом ваздушне линије и подземни каблови и друге 
сличне инсталације и уређаји који служе за опште потребе 
могу се поставити на железничко подручје и укрштати са 

железничком пругом, односно изводити паралелно са 
железничком пругом на железничком подручју и ван 
железничког подручја под условом да се њиховим постав-
љањем, извођењем и коришћењем не угрожава безбедност 
железничког саобраћаја нити омета његово вршење и раз-
вој. 

Постављање инсталација и уређаја из става l, овог 
члана на железничко подручје врши се по претходно при-
бављеној сагласности железничког транспортног предузе-
ћа. 

Члан 32. 
Железничке пруге и постројења, објекти и уређаји на 

њима морају се одржавати у стању које обезбеђује безбе-
дан саобраћај и морају бити редовно контролисани и по-
времено прегледани. 

Железничка транспортна предузећа и друга предузе-
ћа која врше одржавање, контролу и повремене прегледе 
железничких пруга и постројења, објеката и уређаја на њи-
ма морају испуњавати прописане услове за вршење тих 
послова. 

Начин одржавања, контрола и повремени прегледи 
железничких пруга и постројења, објеката и уређаја на њи-
ма, као и услови које морају испуњавати железничка тран-
спорта предузећа која обављају послове из става 2. овог 
члана, утврђују се општим актом који заједнички доносе 
железничка транспортна предузећа у оквиру Заједнице 
ЈЖ. 

2. Железничка возила 

Члан 33. 
Железничка возила и уређаји и опрема који се уграђу-

ју у та возила морају испуњавати услове прописане овим 
законом, прописаним стандардима и техничким нормати-
вима, као и прописима о заштити од пожара. 

Железничка возила намењена за коришћење у међу-
народном железничком саобраћају морају испуњавати и 
услове утврђене међународним уговорима који обавезују 
Социјалистичку Федеративну Републику Југославију. 

Члан 34. 
Железничка возила са теретом или без терета, мора-

ју, у погледу габаритних димензија возила, осовинског оп-
терећења и масе по дужном метру, испуњавати прописане 
услове за пруге на којима саобраћају, 

Железничка возила која не испуњавају услове из ста-
ва I. овог члана могу саобраћати на пругама ако испуња-
вају посебне услове који омогућавају безбедан саобраћај, 
утврђене у одобрењу које издаје Заједница ЈЖ, на основу 
прибављене сагласности железничких транспортних пре-
дузећа на чијем подручју та возила учествују у саобраћају, 
односно утврђене у одобрењу које издаје железничко тран-
спортно предузеће ако та возила саобраћају само на пру-
гама тог предузећа (ванредан превоз ствари у унутраш-
њем железничком саобраћају). 

Услови под којима железничка возила, која не испу-
њавају услове прописане за железничке пруге, могу саоб-
раћати на пругама југословенских железница, утврђују се 
општим актом који заједнички доносе железничка тран-' 
спортна предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан 35. 
Инострана железничка возила могу саобраћати на 

пругама југословенских железница ако испуњавају услове 
утврђене у међународним уговорима који обавезују Соци-
јалистичку Федеративну Републику Југославију. 

Изузетно од одредбе става I. овог члана, на пругама 
југословенских железница, у случају кад превоз треба да се 
изврши до одређеног места на територији Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије,у могу саобраћати 
инострана железничка возила под условима прописаним 
овим законом ако су ти услови блажи од услова утврђених 
у међународним уговорима и ако није у питању транзит 
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преко територије Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије. 

Возила из ст. I. и 2. овог члана која не испуњавају ус-
лове утврђене међународним уговорима, односно услове 
прописане овим законом, изузетно могу саобраћати на 
пругама југословенских железница ако за то добију одоб-
рење (ванредан превоз ствари у међународном железнич-
ком саобраћају). 

Одобрење из става 3. овог члана издаје Заједница ЈЖ 
на основу прибављене сагласности железничког транспор-
тног предузећа на чијем ће подручју та возила саобраћати. 

Члан 36. 
Железничка возила која се производе морају, у погле-

ду конструктивних и експлоатационих особина возила и 
уређаја и опреме као саставних делова тих возила, одгова-
рати условима прописаним овим законом, прописаним 
стандардима и техничким нормативима прописаним за 
прототип железничког возила. 

Прототип железничког возила мора бити одобрен. 
Одобрење за прототип железничког возила, на основу кога 
ће се серијски производити железничка возила, издаје За-
једница ЈЖ. 

Железничка возила која се предају саобраћају морају 
одговарати одобреном прототипу. 

Технички услови које мора да испуњава прототип 
железничког возила, начин и поступак одобравања прото-
типа железничког возила и образац одобрења прототипа 
железничког возила, утврђују се општим актом који зајед-
нички доносе железничка транспортна предузећа у оквиру 
Заједнице ЈЖ. 

Члан 37. 
Железничко возило подлеже обавезном техничком 

прегледу. 
Технички преглед железничких возила врши се пре 

њиховог пуштања у саобраћај. 
На техничком прегледу утврђује се да ли железничка 

возила која се серијски или појединачно производе, пре-
прављају или увозе имају прописане уређаје, a нарочито 
уређаје за управљање, за заустављање возила, за давање 
светлосних сигнала и звучних сигналних знакова, за освет-
љава!^ пруге и возила п сл., и прописану опрему, и да ли 
су ти уређаји и та опрема у исправном стању, и да ли та 
возила испуњавају и друге услове за безбедно учествовање 
у железничком саобраћају и услове које морају испуњава-
ти у погледу техничког и технолошког јединства на желез-
ници. 

Технички преглед из става 2. овог члана врше желез-
ничка транспортна предузећа или друга предузећа, која 
одреди надлежни орган у републици, односно аутономној 
покрајини. 

За железничко возило које је технички прегледано из-
даје се потврда о утврђеној техничкој исправност^ у скла-
ду са законом. 

Други услови које морају испуњавати железничка 
возила за безбедно учествовање у железничком саобраћају 
и услови које та возила морају испуњавати у погледу тех-
ничког и технолошког јединства на железници утврђују се 
општим актом који заједнички доносе железничка тран-
спорта предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан 38. 
Железничка возила која су технички прегледана и 

примљена пре предаје саобраћају морају бити уписана у 
евиденцију железничких возила која садржи врсту, серију, 
носивост, годину производње, евиденциони број и друге 
потребне податке, зависно од врсте возила. 

Железничка транспортна предузећа и друга предузе-
ћа која располажу железничким возилима дужна су да о 
железничким возилима воде евиденцију и друге техничке 
податке који су од значаја за безбедност железничког саоб-
раћаја, на начин утврђен општим актом који заједнички 
доносе железничка транспортна предузећа у оквиру Зајед-
нице ЈЖ. 

Члан 39. 
Железничка возила морају се одржавати у стању које 

обезбеђује безбедан железнички саобраћај. 
Железничка возила морају у саобраћају бити редовно 

контролисана и повремено прегледана (контролни пре-
глед) ради проверавања да ли имају прописане уређаје и 
опрему у исправном стању и да ли испуњавају и друге ус-
лове неопходне за безбедно одвијање саобраћаја. 

Начин одржавања, контрола и повремени прегледи 
железничких возила и други услови од значаја за безбедно 
одвијање железничког саобраћаја, утврђују се општим ак-
том који заједнички доносе железничка транспортна пре-
дузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан. 40. 
Железничка возила морају бити опремљена уређаји-

ма за аутоматско кочење воза. 
Уређајима за ручно кочење (ручним кочницама) мо-

рају бити опремљена железничка путничка кола, a при-
тврдним кочницама морају бити опремљена вучна возила. 

Притврдне кочнице за обезбеђење железничких вози-
ла од самопокретања или ручне кочнице мора имати и од-
ређени број железничких теретних кола у односу на уку-
пан број железничких теретних кола укључених у возни 
парк југословенских железница и у односу на укупан број 
железничких теретних кола увршћених у воз. 

Број железничких теретних кола Koja у возном парку 
југословенских железница, односно у возу, морају имати 
притврдне или ручне кочнице, у обиму од значаја за без-
бедност железничког саобраћаја, утврђује се општим ак-
том који заједнички доносе железничка транспорта пре-
дузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Локомотиве, путничка и моторна кола морају бити 
опремљени уређајима за брзо кочење у случају опасности. 

Уређаји за брзо кочење у случају опасности, уграђени 
у путничким и моторним колима, морају бити доступни 
путницима. 

Члан 41. 
Вучна возила у саобраћају на железничким пругама 

које су опремљене ауто-стоп уређајима морају имати уг-
рађене ауто-стоп уређаје. 

На железничким пругама опремљеним ауто-чггоп 
уређајима, у појединим1 изузетним случајевима, могу саоб-
раћати вучна возила без уграђеног ауто-стоп уређаја или 
са неисправним ауто-стоп уређајем (вожња воза са пруге 
без уграђеног ауто-стоп уређаја на пругу са уграђеним ау-
то-стоп уређајем и обратно, вожња воза по обилазној пру-
зи, продужење вожње до прве могуће замене вучног возиг-а 
у случају квара ауто-стоп уређаја за време вожње, допрема 
Бучног возила у радионицу и сл,), у складу са условима u 
мерама за обезбеђење безбедног одвијања железничког са-
обраћаја утврђеним општим актом који заједнички доносе 
железничка транспортна предузећа у оквиру Заједнице 
ЈЖ. 

Вучна возила у саобраћају на магистралним желез-
ничким пругама на којима је дозвољена брзина преко 
100 km/h морају бити опремљена радио-уређајима којима 
се успоставља радио-веза са диспечерским центром. 

Вучна возила морају бити опремљена уређајима за 
давање звучних сигнала, региструјућим брзиномером (та-
хографом), прибором за прву помоћ и апаратима за гаше-
ње пожара. 

Дизел-локомотиве, електричне локомотиве и мотор-
на кола морају бити опремљени будником. 

Члан 42. 
Путничка кола морају бити опремљена уређајима за 

грејање, за електрично осветљавање, санитарно-хигијен-
ским уређајима, апаратима за гашење пожара и морају би-
ти подешена за безбедно прелажење путника из једних ко-
ла у друга. 

Члан 43, 
На деловима железничких возила који могу доћи под 
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електрични напон и довести у опасност животе лица мора-
ју се спровести прописане заштитне мере. 

Заштитне мере из става I. овог члана утврђују се оп-
штим актом који заједнички доносе железничка транспор-
т а предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

3. Правила саобраћаја 

Члан 44. 
Железничка транспортна предузећа дужна су да; у ок-

виру Заједнице ЈЖ, организују и врте железнички саобра-
ћај према јединственом техничком и технолошком проце-
су, у складу са овим законом. 

Железнички саобраћај мора се вршити према пропи-
саним условима о начину регулисања и вршења железнич-
ког саобраћаја, о саставу возова и о кочењу возова у саоб-
раћају, у зависности од техничке опремљености пруге. 

Превоз путника и ствари у железничком саобраћају 
врши се железничким возилима која морају одговарати ус-
ловима прописаним за безбедно одвијање железничког са-
обраћаја. 

Возови за превоз путника морају бити са стране обе-
лежени путоказним таблама које означавају релацију на 
којој воз саобраћа. 

Начин регулисања и вршења железничког саобраћаја, 
састава возова и распореда возила у возу, као и начин ко-
чења возова у саобраћају, у зависности од техничке опрем-
љености пруге, утврђују се општим актом који заједнички 
доносе железничка транспорта предузећа у оквиру Зајед-
нице ЈЖ. 

Члан 45. 
Саобраћај путничких и теретних возова врши се пре-

ма унапред утврђеном реду вожње, с тим што се ред 
вожње који се односи на редован превоз путника мора об-
јавити најмање 15 дана пре његовог ступања на снагу. 

Железничка транспортна предузећа морају се при-
државао утврђеног реда вожње и морају предузимати ме-
ре за његово безбедно извршење и у њему декларисаног 
квалитета услуге. 

Члан 46. -
Воз у саобраћају на прузи мора бити поседнут пропи-

саним бројем железничких радника одговарајуће стручне 
спреме и обучености, зависно од врсте воза, врсте Бучног 
возила у возу и опремљености пруге и возила сигнално-си-
гурносним и телекомуникационим уређајима. 

Члан 47. 
Кочење воза врши се аутоматским кочницама, које се 

стављају у дејство из Бучних возила или са појединих вози-
ла, односно које делују аутоматски кад се воз раскине. 

Кочење воза може се вршити и ручним кочницама у 
случају изненадног квара уређаја за аутоматско кочење 
воза и у другим прописаним посебним случајевима који 
условљавају да се кочење воза врши ручном кочницом. 

Члан 48. 
Састав воза и распоред возила у возу морају бити 

такви да обезбеђују сигурно кретање и ефикасно кочење 
воза и да воз може безбедно саобраћати према утврђеном 
реду вожње. 

У воз се може уврстити железничко возило које одго-
вара прописаним условима и техничким нормативима, 
ако је способно за саобраћај, ако је у границама прописа-
ног профила и ако не прекорачује највеће дозвољено осо-
винске оптерећење или највећу дозвољену масу по 
дужном метру, утврђене за пруге на којима возило треба 
да саобраћа. 

Ако возило заједно са товаром или без товара преко-
рачује границе прописаног товарног профила или највеће 
дозвољено осовинске оптерећење или највећу дозвољену 
масу по дужном метру пруга на којима треба да саобраћа, 
такво возило може се изузетно уврстити у воз и може учес-
твовати у саобраћају на железничким пругама ако испуња-

ва посебне услове који омогућавају безбедан железнички 
саобраћај, утврђене у одобрењу из члана 34. став 2. и чла-
на 35. став 3. овог закона. 

Члан 49. 
Теретна кола натоварена материјама које могу бити 

опасне по људски живот, безбедност околине и саобраћаја 
морају бити обележена, a превоз тих материја у железнич-
ком саобраћају мора се вршити у складу са законом и дру-
гим прописима о превозу опасних материја. 

Члан 50. 
На железничкој прузи воз може саобраћати брзином 

која одговара техничкој способности пруге и постројења и 
уређаја на прузи на којој саобраћа, способности железнич-
ких возила увршћених у воз, као и кочној маси воза. 

У железничком саобраћају брзина кретања воза мора 
се прилагодити прописаним брзинама на одређеној прузи 
или на делу те пруге, a прописана максимална брзина воза 
не сме се ни у ком случају прекорачио. 

Члан 51. 
Воз мора бити опремљен прописаним апаратима са 

хемијским средствима за гашење пожара и прибором за 
прву помоћ, смештеним на лако доступним местима. 

Воз за превоз путника мора ноћу,, a у тунелима у који-
ма вожња траје дуже од 3 минута и дању, бити унутра ос-
ветљен на прописан начин. 

Кола у возу за превоз путника морају бити на пропи-
сан начин загрејана ако је спољна температура нижа од 
4-12 0С. 

Члан 52. 
Пре започињања радова на прузи или постројењу, об-

јекту или уређају на прузи, као и за време одржавања 
железничких пруга или постројења, објеката или уређаја 
на прузи, морају се предузимати прописане и друге неоп-
ходне мере за безбедност саобраћаја и сигурност радника 
који изводе те радове. 

Предузеће које изводи радове, односно које одржава 
железничку пругу, постројења, објекте и уређаје на прузи 
дужно је да пре почетка радова обезбеди место на коме ће 
се радови изводити. 

Железничко транспортно предузеће дужно је да за 
време трајања радова из става 2. овог члана организује 
безбедан саобраћај на месту извођења тих радова. 

По завршетку радова из става I. овог члана предузеће 
које изводи те радове дужно је да са железничке пруге ук-
лони остатке материјала, средства рада, сигналне знаке и 
ознаке и друге предмете које је поставило приликом изво-
ђења радова и да постави опрему, телекомуникационе, 
сигнално-сигуриосне и друге уређаје који су неопходни за 
безбедно одвијање железничког саобраћаја. 

Члан 53, 
За сваки воз морају се водити подаци о његовом сас-

таву, посади, кочењу и кретању и о догађајима у вези са 
његовим саобраћајем. 

4. Систем сигиализације и сигналних ознака 

Члан 54. 
У вршењу железничког саобраћаја примењују се саоб-

раћајни сигнали, који морају бити такви да се помоћу њих 
железнички радници могу брзо и поуздано међусобно оба-
вештавати и споразумевати о саобраћају возова, при ма-
неврисању, о дозволи или забрани вожње преко одређеног 
места, о стању пруге, о ограничењу брзине кретања возова 
и др. 

Члан 55. 
Железничке пруге морају се опремати прописаним 

сигналима и сигналним ознакама којима се железнички 
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радници и друга лица упозорава^ на опасност која им 
прети, стављају им се до знања ограничења, забране и упо-
зорења којих се морају придржавати и дају неопходна оба-
вештења за безбедно одвијање железничког саобраћаја и 
њихову личну безбедност. 

Саобраћајни сигнали, сигнални знаци и ознаке на 
прузи, врста, значење, облик, боја и најмања даљина ви-
дљивости сигналних знакова и ознака, као и места њихове 
уградње, односно постављања и начин њихове употребе, 
утврђују се општим актом који заједнички доносе желез-
ничка транспортна предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан 56. 
Сигналима и сигналним ознакама морају се означити 

и опасности привременог карактера, нарочито оне које на-
стану услед изненадног оштећења пруге и привремена ог-
раничења и забране у саобраћају. Ти сигнали и сигналне 
ознаке морају се уклонити чим престану разлози због ко-
јих су били постављени. 

Члан 57. 
Систем сигнализације и сигналних ознака мора одго-

варати организацији и процесу рада у вршењу железнич-
ког саобраћаја и испуњавати захтеве безбедности саобра-
ћаја, a у погледу значења сигналних појмова мора бити 
јединствен за целу територију Социјалистичке Федератив-
не Републике Југославије. 

Члан 58. 

Члан 59. 
Сигнали се морају постављати и одржавати и морају 

бити осветљени сопственим извором светлости или бити 
превучени рефлектујућом материјом тако да их железнич-
ки радници и друга лица на која се односе могу на време и 
лако уочити дању, ноћу и при смањеној видљивости. 

Члан 60. 
За очување личне безбедности железничких радника и 

других лица, на одређеним местима у станицама и на пру-
зи постављају се и користе сигнали за опомену. 

Члан 61. 
Одређени сигнали у железничком саобраћају имају 

значење обавезног наређења или упозорења. Железнички 
радници и друга лица на која се ти сигнали односе морају 
по њима поступати. 

Ако је значење сигнала нејасно, железнички радници 
и друга лица на која се сигнал односи морају поступати 
тако као да тај сигнал има оно значење које обезбеђује ве-
ћу безбедност у железничком саобраћају. 

Члан 62. 
Сигнали се морају уклонити, допунити или заменити 

ако њихово значење не одговара измењеним условима са-
обраћаја на прузи и захтевима безбедности саобраћаја. 

Члан 63. ' 
Воз мора бити означен, и то: на чеоној страни ноћу, a 

на крају воза и дању и ноћу одговарајућим сигналима! Но-
ћу, a у случају смањене видљивости и дању, ти сигнали 
морају давати светлост одговарајуће боје и јачине. 

Члан 64. 
На железничким пругама могу саобраћати возови оп-

ремљени сигналима постављеним на крају воза, који су 
превучени рефлектујућом материјом, тако да рефлектују 
светлост одговарајуће боје и јачине. 

Члан 65. 
У железничком саобраћају железнички радници мо-

рају давати прописане сигналне знаке у складу са сигнал-
ним и саобраћајним правилима. 

Железнички радници и друга лица на које се ти сиг-
нални знаци односе морају поступати по њима. 

5. Услови које морају испуњавати железнички радници 

5.1. Стручно обучавање железничка радника за вршење 
железничког саобраћаја 

Члан 66. 
Железнички радници морају Имати прописану струч-

ну спрему, морају бити стручно обучени за послове које 
обављају у вршењу железничког саобраћаја и морају испу-
њавати и друге прописане услове за вршење одређеног 
стручног посла. 

Стручна спрема из става I. овог члана стиче се у ре-
довној железничкој школи или другој редовној школи. 

Стручна обученост из става I. овог члана стиче се у 
железничким образовним школским центрима или у 
железничким транспортним предузећима или другим шко-
лама по програмима који се утврђују општим актом који 
заједнички доносе железничка транспортна предузећа у 
оквиру Заједнице ЈЖ. 

Железнички радници морају за послове које обављају 
имати потребан стручни испит и подлеже обавезном 
стручном усавршавању (поучавању и сл.), a њихова струч-
на обученост мора се, по потреби, и ванредно проверава-
ти. 

Железничка транспортна предузећа не смеју дозволи-
ти вршење одређених послова железничком раднику који 
приликом проверавања стручне обучености не покаже од-
говарајуће знање за вршење тих послова или који се не 
подвргне том проверавању. 

Члан 67. 
Стручни испит за железничког радника може да по-

лаже само лице које је претходно савладало програм 
стручне обучености за одређену врсту занимања и које се 
припремило за полагање тог испита према утврђеном 
програму за односну врсту занимања. 

Програми за полагање стручног испита из става 1. 
овог члана, у обиму који је од значаја за безбедно одвијање 
железничког саобраћаја, утврђују се општим актом који 
заједнички доносе железничка транспортна предузећа у 
оквиру Заједнице ЈЖ. 

5.2. Стицање права на управљање вучним возилом и на ре-
гулисање железничког саобраћаја 

Члан 68. 
Право на управљање вучним возилом може да стекне 

лице које испуњава следеће услове: 
1) да је психички и физички способно да управља во-

зилом, 
2) да је навршило 18 година живота, 
3) да има прописану стручну спрему одређеног зани-

мања, 
4) да се обучавале под надзором овлашћеног лица ко-

је је стручно обучено за управљање одређеном врстом во-
зила, 

5) да је положило прописани стручни испит за управ-
љање железничким возилом, 

6) да му одлуком надлежног органа није забрањено 
управљање возилом. 

Изузетно од одредбе става I. тачка 2. овог члана, пра-
во на управљање вучним возилом експресних, брзих и по-
словних возова за превоз путника може да стекне само ли-
це које је навршило 21 годину живота. ^ 

Члан 69. 
Право на регулисање железничког саобраћаја може ч 

да стекне лице које испуњава следеће услове: 
l) да је психички и физички способно да регулише 

железнички саобраћај, ^ 

Железнички радници морају се у вршењу саобраћаја 
придржавам ограничења, забрана и обавеза датих помоћу 
сигналних знакова. 



Страна 494 - Број 26 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ Петак,, 12. април 1991. 

2) да је навршило 18 година живота, 
3) да има прописану стручну спрему одређеног зани-

мања, 
4) да се обучавале под надзором овлашћеног лица ко-

је је стручно обучено за регулисање железничког саобраћа-
ја, 

5) да је положило прописани стручни испит за регу-
лисање железничког саобраћаја, 

6) да му одлуком надлежног органа није забрањено 
да регулише железнички саобраћај. 

53. Посебни здравствени услови које морају испуњавати 
железнички радници и провера њихове здравствене 

способности 

Члан 70. 
Железнички радник мора испуњавати прописане по-

себне здравствене услове и бити психички и физички спо-
собан за обављање својих послова и радних задатака. 

Здравствени услови које морају испуњавати желез-
нички радници, начин њиховог утврђивања и време њихо-
вог проверавања, утврђују се прописом донесеним на ос-
нову овог закона. 

Члан 71. 
Лице које се обучава за вршење одређених послова 

железничког радника дужно је да се, пре заснивања радног 
односа, подвргне здравственом прегледуГ 

Железнички радник дужан је да се, пре распоређива-
ња на друге послове и задатке, односно пре упућивања на 
школовање или стручно обучавање, подвргне здравства-
ном прегледу. 

Психичка и физичка способност железничког радника 
мора се периодично и ванредно проверавати на периодич-
ном или ванредном здравственом прегледу. 

На здравственом прегледу утврђује се да ли је лице 
из става I. овог члана, односно железнички радник из ста-
ва 2. овог члана психички и физички способно за обављање 
послова одређене врсте занимања, a на периодичном или 
ванредном здравственом прегледу - да ли је железнички 
радник из става 3. овог члана психички и физички спосо-
бан за обављање својих послова и радних задатака. 

Члан 72. 
Здравствене прегледе лица која се обучавају за обав-

љање послова железничког радника и периодичне и ван-
редне здравствена прегледе железничких радника и здрав-
ствену евиденцију о тим лицима, односно о психичкој и 
физичкој способности тих лица врше здравствене органи-
зације удруженог рада које су оспособљене и опремљене, 
односно које испуњавају прописане услове за обављање 
тих прегледа и вођење евиденција и које за то овласти над-
лежни орган управе у републици, односно аутономној по-
крајини. 

Члан 73. 
На периодични здравствени преглед упућује се желез-

нички радник у прописаним роковима, који зависе од 
врсте послова које тај радник обавља. 

Железничко транспортно предузеће дужно је да 
железничког радника упути на периодичан здравствени 
преглед пре истека рока прописаног за обављање тог пре-
гледа. 

Члан 74. 
На ванредни здравствени преглед упућује се желез-

нички радник за кога се основано посумња да из здрав-
ствених разлога више није способан да обавља своје по-
слове и радне задатке и после сваког удеса, теже повреде, 
тешке и дуготрајне болести и у другим прописаним случа-
јевима. 

Упућивање радника из става I. овог члана на ванред-
ни здравствени преглед врши се на захтев железничког 
радника са посебним овлашћењима и одговорностима, ле-

кара, лица које овласти орган надлежан за контролу 
железничког саобраћаја, јавног тужиоца, суда, судије за 
прекршаје, предузећа у коме је железнички радник запос-
лен или на лични захтев радника. 

Члан 75. 
Железнички радник који не испуњава прописане 

здравствене услове сматра се психички и физички неспо-
собни м за вршење одређених послова док та неспособност 
траје и таквом раднику не сме се дозволити вршење тих 
послова. 

Железничко транспортно предузеће не сме дозволити 
железничком раднику да обавља послове ако на здравстве-
ном прегледу не испуњава прописане здравствене услове 
за те послове или ако се није подвргао здравственом пре-
гледу на који је упућен. 

Члан 76. 
Железнички радник не сме ступити на рад нити 

вршити одређене послове ако је у толикој мери уморан 
или болестан илије у таквом психичком стању даје неспо-
собан да врши поверене послове. 

Железнички радник који се у току вршења својих по-
слова осећа уморним или болесним или из било којих дру-
гих разлога неспособним за даље обављање послова 
дужан је да о томе обавести одговорно лице у железнич-
ком транспортном предузећу и да прекине !ia врши посао 
ако оцени да не може да безбедно врши своје послове и 
радне задатке. 

Железнички радник не сме узимати алкохолна пића, 
опојне дроге или психоактивна средства за време обавља-
ња својих послова, нити ступити на рад ако у организму 
има алкохола или је под дејством опојних дрога, односно 
психоактивних средстава. 

Поступак за проверавање психичке и физичке способ-
ности радника из ст. l, 2. и 3. овог члана, пре његовог сту-
пања на рад и у току рада, утврђује се општим актом који 
заједнички доносе железничка транспортна предузећа у ок-
виру Заједнице ЈЖ. 

Железничко транспортно предузеће дужно је да орга-
низује на начин из става 4. овог члана проверу психичке и 
физичке способности одређених железничких радника пре 
њиховог ступања на рад и у току рада, да утврди обим и 
учесталост провере те способности, који радници подлежу 
тој провери и у којим се организационим јединицама (ста-
ницама и депоима) врши та провера. 

Члан 77. 
Железничком раднику не сме се дозволити обављање 

послова ако се приликом провере његове психичке и фи-
зичке способности утврди да не испуњава прописане 
здравствене услове за обављање тих послова, или ако се 
утврди да ради под дејством алкохола или опојних дрога 
или психоактивних средстава или ако се утврди да је 
склон употреби алкохола или опојних дрога или психоак-
тивних средстава. 

Члан 78. 
Железнички радник за кога се анализом крви, или 

крви и урина, или другом стручном м(етодом мерења ко-
личине алкохола у организму, утврди да има алкохола у 
крви, или да показује знаке алкохолне поремећености, 
сматраће се да је под дејством алкохола. 

Члан 79. 
Железничком раднику не могу се поверити послови 

руковођења саобраћајем, регулисања саобраћаја, диспони-
рања у саобраћају и контроле процеса рада у саобраћају 
ако се утврди да је склон употреби алкохола или опојних 
дрога или психоактивних средстава. , 

Члан 80. 
Железнички радник с посебним овлашћењима и одго-

ворностима, кога овласти железничко транспортно преду-
зеће, односно лице које овласти орган надлежан за контро-

/ 
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лу железничког саобраћаја, може железничког радника 
подврћи испитивању алкохолисаности помоћу одговарају-
ћих средстава и апарата, или упутити на стручни здрав-
стесни преглед ради провере да ли има алкохола у орга-
низму, или да ли показује знаке алкохолне поремећености, 
или се налази под дејством дрога или психоактивних сред-
става. 

Железнички радник који непосредно учествује у 
вршењу железничког саобраћаја дужан је да се подвргне 
испитивању, односно стручном здравственом прегледу из 
става I. овог члана на који је упућен. 

S, 4. Укупно радно време, трајање смене и управљање Бу ч-
ним возилом, дћевнн и недељни одмор и распоред у сме-

нама возног и станичног особља 

Члан 81. 
Укупно радно време возног и станичног особља ут-

врђује се општим актом, односно колективним уговором у 
складу са законом. 

Укупно радно време железничког радника у току јед-
не смене не може трајати дуже од 12 часова. 

Члан 82. 
Укупно трајање смене возног и станичног особља, 

укупно трајање управљања вучним возилом воза, дневни и 
недељни одмори и распоред у сменама возног и станичног 
особља, зависно од организације саобраћаја, извршења ре-
да вожње и других услова који утичу на психичку и физич-
ку способност возног и станичног особља да безбедно оба-
ве своје радне обавезе при вршењу железничког саобраћа-
ја, утврђује се општим актом, односно колективним угово-
ром који заједнички доносе железничка транспортна пред-
узећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Члан 83. 
У железничким станицама и депоима у којима се 

железничким радницима који врше послове возног особља 
обезбеђује дневни одмор између две узастопне смене мо-
рају постојати одговарајуће просторије за одмор и исхра-
ну радника, које морају испуњавати прописане хигијенско-
-техничке услове. 

6. Дужности у случају настанка ванредних догађаја 

Члан 84. 
Железничко транспортно предузеће дужно је да пред-

узме мере за спасавање лица и пружање помоћи повређе-
ним лицима у ванредним догађајима насталим у желез-
ничком саобраћају. 

У случају прекида железничког саобраћаја због ван-
редног догађаја предузеће из става I. овог члана дужно је 
да предузме мере за успостављање саобраћаја у што кра-
ћем року. 

Члан 85. 
Железничко транспортно предузеће дужно је да ут-

врди узроке ванредних догађаја насталих у железничком 
саобраћају и околности под којима су настали. 

Железнички радници и друга лица која се затекну 
или нађу на месту ванредног догађаја насталог у желез-
ничком саобраћају, у коме је било повређених лица, дужни 
су да учествују у спасавању тих лица, да им пруже помоћ и 
да о томе одмах обавесте железничко транспортно преду-
зеће, a ако има погинулих и повређених лица - и најближу 
здравствену организацију или медицинску институцију и 
надлежни орган унутрашњих послова. 

Начин оспособљавања железнички^ радника за 
пружање прве помоћи повређеним лицима у ванредним 
догађајима насталим у железничком саобраћају уређује се 
општим актом који заједнички доносе железничка трак-
спортна предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Железничко транспортно предузеће које је обавеште-
но о ванредном догађају у коме је било повређених и поги-
нулих лица дужно је да о томе обавести најближу здрав-
ствену организацију. -

Члан 86. 
Органи који врше увиђај о ванредним догађајима на-

стали.м у железничком саобраћају дужни су да воде рачуна 
да увиђајне радње не ометају одвијање железничког саоб-
раћаја, односно да увиђај обаве у што краћем року, тако. 
да се ометање саобраћаја сведе на најмању меру. 

Члан 87. 
Железничка транспортна предузећа и Заједница ЈЖ 

дужни су да о ванредним догађајима насталим у железнич-
ком саобраћају, који су имали за последицу смрт или тежу 
повреду лица или знатну материјалу штету, одмах по 
њиховом настанку обавесте надлежни савезни орган, над-
лежне републичке, односно покрајинске органе, као и вој-
не организације ако је у тим ванредним догађајима било 
погинулих и повређених војних лица или оштећених вој-
них транспортних средстава. 

Железничка транспорта предузећа и Заједница ЈЖ 
дужни су да о ванредним догађајима насталим у железнич-
ком саобраћају и о другим појавама од значаја за безбед-
ност железничког саобраћаја воде евиденцију и да над-
лежним органима управе за послове саобраћаја најмање 
једанпут годишње достављају извештаје о стању безбед-
ности железничког саобраћаја, са одговарајућим подаци-
ма. 

Начин евидентира^ и статистичког праћења и објав-
љиван^ података о ванредним догађајима насталим у 
железничком саобраћају и о другим појавама од значаја за 
безбедност железничког саобраћаја, утврђује се општим 
актом који заједнички доносе железничка транспортна 
предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

7. Укрштање железнички! пруга н путева 

Члан 88. 
Прелажење друмских возила преко железничке пруге 

дозвољено је само на путним прелазима, a прелажење ли-
ца преко железничке пруге дозвољено је само на пешач-
ким или путним прелазима. 

Возови у железничком саобраћају имају на путним 
прелазима право првенства пролаза у односу на друмска 
возила и друге учеснике у саобраћају. 

Члан 89. 
Укрштање железничке пруге и пута, одређивање мес-

та на којима се може извести укрштање пруге и пута и ут-
врђивање мера које се морају предузети ради обезбеђива-
ња безбедног одвијања саобраћаја на путним прелазима 
прописује се зависно од густине саобраћаја, прегледности 
железничке пруге, брзине вожње на прузи и путу и од дру-
гих месних услова који су од значаја за безбедност саобра-
ћаја. 

Члан 90. 

Укрштање железничке пруге и ауто-пута и укрштање 
пруге и пута у станичном простору између улазних, однос-
но излазних скретница од којих почињу станични колосе-
ци не може бити у истом нивоу. 

Укрштање железничка пруге и пута који нема свој-
ство ауто-пута, не може бити у истом нивоу ако је саобра-
ћај моторних возила на путу врло густ или ако је желез-
нички саобраћај на прузи учестао и ако то захтевају посеб-
ни услови на месту укрштања пруге и пута и други разло-
зи безбедности железничког саобраћаја. 

Члан 91. 
Железничка транспортна предузећа и друга предузе-

ћа која врше железнички саобраћај, као и предузећа у чију 
дел ати ос i спада одржавање путева дужна су да на путном 
прелазу спроведу прописане мере за безбедан саобраћај и 
да путне прелазе одржавају у стању којим се обезбеђује 
безбедно одвијање саобраћаја. 
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Члан 92. 
На железничкој прузи, испред путног прелаза, морају 

бити постављени прописани сигнални знакови за обавеш-
тавање возног особља о приближавању воза путном пре-
лазу и о обавези давања прописаних звучних сигнала са 
вучног возила. 

Члан 93. 
За прелазак преко путног прелаза возила која саобра-

ћају на путевима са посебном дозволом за ванредни пре-
воз, ако друмске возило са теретом на њему или без тере-
та прекорачује прописану највећу дозвољену укупну масу 
или највеће дозвољено осовинско оптерећење, или највећу 
дозвољену висину, потребна де сагласност железничког 
транспортног предузећа на чиЈем се подручју тај превоз 
врши. 

На подвожњацима чија је доња ивица конструкције 
изнад коловоза пута постављена на висину мању од најве-
ће дозвољене висине друмског возила, заједно с теретом 
на њему, морају се поставити заштитне капије и одговара-
јући знаци забране саобраћаја за друмска возила чија 
укупна висина, заједно с теретом на њему, прелази зако-
ном прописану највећу дозвољену висину. 

Заштитне капије и одговарајуће знаке забране саобра-
ћаја за друмска возила из става 2. овог члана дужна су да 
постављају и да их одржавају предузећа која се старају о 
јавним путевима и која их одржавају. 

8. Дужности и одговорности железничких радника 

Члан 94. 
Железнички радници дужни су да се придржавају од-

редаба овог закона о регулисању и вршењу железничког 
саобраћаја, о сигналима и о одржавању железничких пру-
га, објеката, постројења и уређаја на њима и железничких 
возила. 

Непридржавање одредаба прописа из става I. овог 
члана представља прекршај и повреду радне обавезе. 

Железничка транспортна предузећа општим актом 
утврђују овлашћења радника за вршење контроле из чла-
на 13. став I. овог закона, као и овлашћења одређених ор-
гана железничких транспортних предузећа за покретање и 
вођење поступка против железничких радника због повре-
де радне обавезе у вршењу железничкбг саобраћаја, кад ту 
повреду учини радник тог предузећа. 

Члан 95. 
Железничком раднику који при вршењу железиичког 

саобраћаја учини повреду дужности и радних обавеза у од-
носу на безбедно одвијање железничког саобраћаја може 
се изрећи мера престанка радног односа, или мера распо-
ређивања на друге послове и задатке, или јавна опомена, 
или новчана казна. 

Железничка транспортна предузећа општим актом 
ближе утврђују околности и услове под којима ће се желез-
ничком раднику за учињену повреду радне обавезе изрећи 
једна од дисциплинских мера наведених у ставу 1. овог 
члана, поступак за спровођење тих мера, као и права, оба-
везе и одговорности органа који одлучују о дисциплинској 
одговорности радника за учињену повреду радне обавезе, 
односно који изричу те дисциплинске мере. 

Члан 96. 
Железнички радници овлашћени за вршење контроле 

безбедности железничког саобраћаја или други радници 
одговорни за безбедност железничког саобраћаја, дужни 
су да организују и трајно врше контролу над примењива-
н а одредаба овог закона, a нарочито да предузимају по-
требне мере у погледу примене одредаба члана 66. ст. 1,4. 
и 5, члана 71. став З, члана 76. став l, чл. 77. до 79, чл. 81. и 
82, члана 84. и чл. 94. и 95. овог закона. 

Ако радници из става I. овог члана сматрају да, у ин-
тересу безбедности железничког саобраћаја, надлежни ор-
ган у железничком транспортном предузећу није приме-

нио потребну меру из члана 76. ст. I. и 2, чл. 77. до 80. и 
члана 95. овог закона, дужни ду са на то упозоре тај орган. 
Ако тај орган и поред упозорења не примени потребну ме-
ру, радници из става I. овог члана имају право приговора 
надлежном органу управљања. 

Железнички радници из става I. овог члана, одређени 
општим актом железничког транспортног предузећа, 
дужни су да поднесу пријаву судији за прекршаје против 
железничког радника или одговорног лица које је учинило 
прекршај при вршењу железничког саобраћаја. 

9. Заштита железничких пруга ш возила 

Члан 97. 
Приступ и кретање лица и друмских возила на желез-

ничком подручју дозвољени су само на одређеним мести-
ма. 

Лица која у оквиру својих послова и радних задатака 
треба да изврше одређене радове на прузи, изузев желез-
ничких радника, дужна су да о томе обавесте железничко 
транспортно предузеће које врши саобраћај на односној 
прузи и да од њега добију писмено одобрење о времену и 
условима под којима могу извршити те радове. 

Изузетно, одредба става 2. овог члана не односи се на 
припаднике органа унутрашњих послова и Југословенске 
народне армије ако у ванредним или хитним случајевима 
треба да изврше одређену службену радњу или да присту-
пе на железничко подручје и да се крећу на том подручју и 
на местима која нису за то предвиђена.. 

Изузетно од одредбе става 2. овог члана, железничко 
транспортно предузеће може дозволити приступ и крета-
ње лицима на железничком подручју и на местима која ни-
су за то предвиђена. 

Члан 98. 
Ради безбедног одвијања железничког саобраћаја, за-

брањено је: 
1) кварити или оштећивати железничку пругу, 

железничка возила или њихову опрему; 
2) бацити или стављати било какав предмет на 

железничку пругу или бацити било какав предмет на 
железничка возила или из железничких возила; 

3) изводити радове у близини железничке пруге који 
би могли оштетити железничку пругу или умањити ста-
билност терена (клизање или одроњавање терена, хидрог-
рафске промене и сл.), или на било који други начин уг-
рожавати или ометати железнички саобраћај; 

4) неовлашћено отварати браник путног прелаза, 
стављати или вешати било шта на браник или други сиг-
нал но-сигурносни уређај путног прелаза, или на било који 
други начин ометати нормално функционисање браника 
или другог уређаја на путном прелазу; 

5) вршити послове, садити дрвеће и друго високо 
растиње или изводити радове у близини путног прелаза 
који умањују, спречавају или на било који начин ометају 
прегледност железничке пруге или пута; 

6) неовлашћено уклонити направу постављену ради 
заштите железничког саобраћаја на месту одроњавања, на 
месту бујице или на месту изложеном вејавицама и јаким 
ветровима; 

l ) уносити материје или предмете у путничка кола, 
станичне просторије или друга места предвиђена за пут-
нике, којима би се могла угрозити безбедност путника и 
других лица или им се нанети штета; 

8) употребити уређај за кочење ради заустављања 
воза, осим у случају опасности за безбедност воза, путника 
и других лица; 

9) ометати рад чувара пруге, путног прелаза, моста, 
односно тунела или другог железничког радника у врше-
њу железничког саобраћаја; 

IO) поред железничке пруге, a нарочито у близини ви-
дних железничких сигнала, садити високо дрвеће и постав-
љати знакове, ознаке, изворе који дају обојену светлост 
или било које друге направе које бојом, обликом и свет-
лошћу или на други начин отежавају уочавање железнич-
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ких сигнала, или које могу довести у заблуду железничке 
раднике у погледу значења железнинких сигнала. 

Железничко транспортно предузеће, у случајевима из 
тачке 10. став I. овог члана, има право да без посебног 
одобрења или другог акта уклони дрвеће или објекте који 
могу да доведу у заблуду железничке раднике у погледу 
значења железничког сигнала. 

Члан 99. 
На местима која су предвиђена за приступ и кретање 

на железничком подручју и у возовима, сва лица дужна су 
да се придржавају унутрашњег реда у железничком саоб-
раћају, у складу са општим актом који заједнички доносе 
железничка транспорти^ предузећа у оквиру Заједнице 
ЈЖ, и јавног реда, у складу са законом. 

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

Овлашћени железнички радници из става 2. овог чла-
на, у спровођењу унутрашњег реда у железником саобра-
ћају, имају и дужност да легитимишу лица која се не при-
државају тог унутрашњег реда, да предузимају мере по-
требне 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 желез-
ником саобраћају. 

Железнички радници са посебним овлашћењима и 
одговорности ма и други радници одговорни за безбедност 
железничког саобраћаја одређени општим актом којим се 
уређује радни однос, подносе пријаве судији за прекршаје 
против лица која су нарушила унутрашњи ред у железни-
ком саобраћају. 

Надлежни органи унутрашњих послова, на захтев 
железничких радника, пружају потребну помоћ тим радни-
цима у спречавању нарушавања и успостављања унутраш-
њег реда и у придржаван^ прописа о безбедности у желез-
ничком саобраћају, на начин одређен законом. 

Надлежни органи унутрашњих послова старају се о 
јавном реду у возовима и на местима која су предвиђена 
за приступ и кретање на железником подручју. 

Члан 100. 
Железничка транспортна предузећа дужна су да ут-

врде објекте од посебног значаја за безбедност железнич-
ко г саобраћаја и да организују физичку и техничку зашти-
ту тих објеката. 

Критеријуми за одређивање објеката из става 1. овог 
члана и мере заштите за обезбеђење тих објеката утврђују 
се општим актом који заједнички доносе железничка тран-
спорта предузећа у оквиру Заједнице ЈЖ. 

Радник који обавља послове непосредне физичке за^ 
штите одређених објеката може бити наоружан одговара-
јућим ватреним оружјем и може га употребити у складу са 
законом. 

Поред радника из става 3. овог члана и други радни-
ци и самоуправни органи железничких транспортних 
предузећа дужни су да самоиницијативно предузимају ме-
ре за заштиту објеката од посебног значаја за безбедност 
железничког саобраћаја. 

Члан 101. 
Железничко транспортно предузеће дужно је да на 

местима одводњавања, на местима бујица и на местима из-
ложеним вејавицама и јаким ветровима, на којима може 
доћи до ометања или угрожавања железничког саобраћаја, 
самостално или заједно са другим правним лицем, благоа-
ремено предузима прописане мере техничке и физичке за-
штите железничких пруга и објеката на прузи од елемен-
тарних непогода ради обезбеђења безбедног одвијања 
железничког саобраћаја. 

Железничко транспортно предузеће, у случајевима из 
става I. овог члана, има право, без посебног одобрења или 
Другог акта, да поставља и одржава привремене заштитне 
направе и привремено да смешта материјал и друга сред-

ства на заштитни пружни појас на земљишту у друштв?е-
ној својини, као и на земљишту у својини грађана ако је то 
потребно ради предузиман^ мера за обезбеђење безбедног 
одвијања железничког саобраћаја, односно за успоставља-
ње железничког саобраћаја. 

Кад престану разлози из става 2. овог члана, желез-
ничко транспортно предузеће дужно је да са заштитног 
пружног појаса на земљишту у друштвеној својини, као и 
на земљишту у својини грађана уклони привремене за-
штитне направе, материјал и друга средства, које је поста-
вила приликом предузимања мера за обезбеђење безбед-
ног саобраћаја, односно за успостављање железничког са-
обраћаја; да успостави пређашње стање и да плати накна-
ду за коришћење земљишта, у складу са прописима. 

Члан 102. 
Железничка транспорта предузећа и друга предузе-

ћа дужна су да у свако доба, a нарочито у зимском перио-
ду, предузимај^ прописане мере за обезбеђење безбедног 
одвијања железничког саобраћаја. 

III. ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ 

Члан 103. 
Предузећа која врше превоз ствари и радника ?а соп-

ствене потребе (индустријске железнице) дужна су да 
железнички саобраћај врше на начин и према условима ут-
врђеним овим законом, ако законом није друкчије уређе-
но. 

На индустријске железнице и железничка возила ин-
дустријских железница, као и на индустријске раднике ко-
ји непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја 
на индустријским железницама морају се применити дви 
услови и технички нормативи, који су од значаја за безбед-
но одвијање железничког саобраћаја, утврђени овим зако-
ном, ако законом није друкчије уређено. 

Члан 104. 
Предузећа која врше јавни превоз ствари и путника 

(железничка транспорта предузећа) и предузећа која 
врше превоз ствари и радника за сопствене потребе (ин-
дустријске железнице) на индусгријским колосецима, који 
се прикључују на железничку пругу, односно на пругу ин-
дустријске железнице, дужна су да железнички саобраћај 
на индустријским колосецима врше на начин и према ус-
ловима утврђеним овим законом, ако законом није друк-
чије уређено. 

Предузећа која одржавају индустријске колосеке 
дужна су да те колосеке одржавају у стању којим се обезбе-
ђује безбедно одвијање железничког саобраћаја, сагласно 
члану 32. овог закона. 

Одредбе овог закона које се односе на услове које мо-
рају испуњавати железничке пруге (чл. IS. до 32) сходно се 
примењују на индустријске колосеке и постројења, уређаје 
и опрему као саставни део тих колосека, ако законом није 
друкчије уређену. 

Члан 1Q5. 
Пруга индустријске железнице или индустријски ко-

лосек прикључује се на пругу железничког транспортног 
предузећа у станици, a изузетно и на отвореној прузи, уз 
обавезу спровођења неопходних мера безбедности саобра-
ћаја. 

Ако се пруга индустријске железнице или индустрија 
ски колосек прикључује на отвореној прузи маестралне 
пруге, одвојна скретница мора бити изведена са заштит-
ним колосеком и осигурана сигналима са предсигналима. 
Сигнали морају да зависе од положаја скретнице, који се 
контролише из суседног поседнутог еаобраћајног места на 
пружио 

Одвојна скретница из става 2. овог члана мора бити 
пооеднута железничким радницима ако се њен положај ке 
контролише из суседног поседнутог саобраћај не?г места на 
прузи. 
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Пруга индустријске железнице или индустрије^ ко-
лосек може се прикључити на железничку пругу само ако 
то одобри железничко транспортно предузеће на чију се 
пругу то прикључење врши. . 

Начин прикључивања и саобраћајно-техничке услове 
за прикључивање пруге индустријске железнице или ин-
дустријског колосека и мере за безбедност саобраћаја које 
треба спровести у вези са прикључивањем утврђује желез-
ничко транспортно предузеће. 

Железничка возила предузећа која врше превоз ства-
ри и радника за сопствене потребе, кад учествује у саобра-
ћају на пругама југословенских железница, морају испуња-
вати услове и нормативе прописане овим законом за 
железничка возила железничка транспортних предузећа, 
као и друге услове у погледу безбедног одвијања желез-
ничког саобраћаја, у складу са законом. 

Члан 106. 
Радници предузећа која врше превоз ствари и радни-

ка за сопствене потребе и која располажу сопственим ко-
лосецима и железничким возилима, кад учествују у саоб-
раћају на пругама југословенских железница, морају у по-
гледу стручне спреме и обученост и психичке и физичке 
способности, као и у погледу других услова који су од зна-
чаја за безбедно одбијање железничке^ саобраћаја испуња-
вати услове и техничке нормативе утврђене овим законом. 

IV. ПОСЕБНЕ МЕРЕ БЕЗБЕДНОСТИ 

Члан 107. 
Железничком раднику привремено ће се забранити 

обављање послова и радних задатака, и то: 
1) ако је психички и физички неспособан за вршење 

послова и задатака на основу налаза и мишљења одгова-
рајуће здравствене организације удруженог рада - за вре-
ме док та неспособно^! траје; 

2) ако се не подвргне здравственом прегледу на који 
је упућен - за време док се том прегледу не подвргне; 

3) ако приликом проверавања стручне обучености не 
покаже одговарајуће знање за вршење послова и задатака 
- за време док не покаже одговарајуће стручно знање; 

4) ако се не подвргне стручном провераван^ на које је 
упућен - за време док се том провераван^ не подвргне. 

У случају из става I. тач. I. до 4. овог члана, привре-
мену забрану изриче овлашћени железнички радник желез-
ничко г транспортног предузећа које је том раднику пове-
рило да обавља послове и радне задатке и доноси решење 
о привредној забрани вршења тих послова за ,време док 
се не испу не услови због којих је привремена забрана изре-
чена. 

Члан 108. 
Овлашћено лице надлежног, органа, односно овлаш-

ћени железнички радник железничког транспортног преду-
зећа ће на лицу места привремено искључити из саобраћа-
ја железничког радника, и то: 

1) ако га затекне да обавља послове и радне задатке 
или ако покуша да обавља послове и радне задатке и ако 
је очигледно даје тај радник у таквом психофизичком ста-
њу (умор, болест, дејство лекова и дрога или других опој-
них средстава) да није способан да безбедно врши своје 
послове и задатке; 

2) ако га затекне да обавља послове и радне задатке и 
ако утврди да у организму има алкохола или ако показује 
знаке алкохолне поремећености; 

3) ако одбија да се подвргне испитивању алкохолиса-
ности применом одговарајућих средстава и апарата, или 
одбија да се подвргне лекарском прегледу ради провере да 
ли има алкохола у крви и Да ли показује знаке алкохолне 
поремећености или се налази под дејством дрога и психо-
активних средстава, на које је упућен; 

4) ако га затекне да обавља послове и радне задатке 
дуже од допуштеног трајања радног времена у току једне 
смене; 

5) ако установи да је непажњом или на други начин 

проузроковао ванредни догађај на железници и на тај на-
чин угрозио безбедност железничког саобраћаја, 

Овлашћено лице надлежног органа, односно овлаш-
ћени железнички радник железничког транепортног преду-
зећа које је привремено искључило из саобраћаја желез-
ничко! радника по одредби става h тач. I. до 5. овог члана 
дужно је да железником раднику о томе изда решење које 
садржи: име и презиме радника, број решења, време траја-
ња забране вршења послова и задатака и дан и месец ње-
говог издавања. 

Члан 109. 
Железнички радник коме је по основу члана 107. став 

I. тач. I. до 4. овог закона привремено забрањено обавља-
ње послова и радних задатака, односно који је по основу 
члана 108. став I. тач. I. до 5. овог закона привремено ис-
кључен из саобраћаја не сме да обавља послове и радне за-
датке у саобраћају на пругама ЈЖ за време трајања забра-
не, односно за време за које му је забрана изречена. 

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан ПО. 
Новчаном казном од 45.000 до 450,000 динара казниће 

се за привредни преступ железничко транспортно предузе-
ће или друго предузеће у чију делатност спада грађење 
или одржавање пруга или Заједница ЈЖ или друго правно 
лице: 

l) ако не организује или ако трајно не врши контро-
лу над безбедним одвијањем железничког саобраћаја, на 
начин утврђен овим законом, или ако не прати и не анали-
зира стање безбедности у железничком саобраћају и не 
предузима мере за унапређење безбедности у железничком 
саобраћају ради отклањања недостатак на железници 
(члан 13. ст. I. и 2); 

l ) ако железничке пруге пројектује, гради или 
одржава тако да не одговарају утврђеној превозној или 
пропуСној моћи пруге или брзини возова или дозвољеном 
осовинског оптерећењу или маси натоварених возила по 
дужном метру или захтевима безбедности железничког са-
обраћаја, или другим условима који су прописани за од-
носну групу, или ако пруге које служе међународном тран-
зитном саобраћају не одговарају још и условима који су 
утврђени међународним уговорима који обавезују Соција-
листичку Федеративну Републику Југославију (члан 15. 
став l); 

3) ако железничку пругу или постројења или објекте 
или уређаје на тој прузи преда саобраћају, пре него што се 
техничким прегледом утврди да железничка пруга, по-
стројење, објекат или уређај на тој прузи испуњава пропи-
сане услове (члан 16. став l); 

4) ако гради или одржава или користи железничке 
пруге које не испуњавају основне услове у погледу: шири-
не колосека, полупречника кривине, нагиба нивелете, раз-
мака између оса колосека, размака колосека у станици, 
размака између колосека на отвореној прузи код двоколо-
сечних и паралелних прута и дозвољеног осовинског опте-
рећења, или ако гради железничке пруге које не испуњава-
ју услове слободног профила за отворену пругу, за мосто-
ве, за тунеле и за станице (члан 19. ст. l, 2. и З); 

5) ако прикључи железничку пругу на другу пругу 
железничког Транспортног предузећа ван допуштеног мес-
та без спровођења неопходних мера безбедности саобраћа-
ја (члан 20. (л ав l); 

6) ако железничку пругу прикључи на отвореној пру-
зи маестралне пруге a одвојна скретница није изведена са 
заштитним колосеком, или ако није осигурана сигналима 
и пред сигнал има (члан 20. став 2); 

l ) ако не обезбеди поседање одвојив скретнице 
железничким радником у случајевима кад њен положај не 
може да се контролише из суседног поседнутог саобраћај-
ног места на прузи (члан 20. став З); 

8) ако је међусобно укрштање железничких пруга 
или укрштање железничких пруга са другом пругом изве-
дено у нивоу (члан 21); 

9) ако на заједничком мосту не одвоји железничку 
пругу од јавног пута сигурносног^ оградом (члан 22); 
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10) ако не обезбеди прописани размак између пруге 
или пута у складу са чланом 24. ст. 1. и 2. овог закона; 

11) ако не опреми саобраћајна места на железничкој 
прузи сигнално-сигурносним уређајима и постројењима 
зависно од максимално дозвољене брзине кретања воза 
(члан 26. став l); 

12) ако не спроведе одговарајуће заштитне мере на 
местима на којима је контактна мрежа под напоном или 
на којима су остављени уређаји контактне мреже, где по-
стоји опасност за живот људи (члан 28. став l); 

13) ако не спроведе одговарајуће мере заштите од 
штетних електричних утицаја на сигнално-сигурносним и 
телекомуникационим уређајима, или на деловима тих уре-
ђаја који се налазе у непосредној близини контактне 
мреже (члан 28. став 2); 

14) ако не постави контактни проводник монофазног 
или једносмерног система на прописани начин, односно 
ако не постави заштитне капије с једне и друге стране пут-
ног прелаза за друмска возила чија укупна висина, заједно 
са теретом на њему, прелази прописану највећу дозвољену 
висину, као и одговарајући саобраћајни знак забране саоб-
раћаја на друмска возила чија укупна висина, заједно са 
теретом на њему, прелази прописану највећу дозвољену 
висину - на прописаној удаљености од заштитних капија с 
једне и с друге стране изнад путног прелаза (члан 29. ст. I. 
И 2); 

15) ако на железничким станицама или на другим са-
обраћајним местима на прузи у којима се регулише желез-
нички саобраћај не обезбеди потребне просторије, или уре-
ђаје за осветљење, или направе и опрему, или и друге по-
требне уређаје који омогућавају безбедно управљање саоб-
раћајем (члан 30. став l); 

16) ако места за примање, смештање и отпремање 
путника, пртљага и пошиљака нису осветљена или нису 
снабдевена одговарајућим уређајима, постројењима или 
опремом који су потребни за вршење послова на тим мес-
тима (члан 30. став 2); 

17) ако приступе до возова у железничким станицама 
или стајали штима двоколосечне пруге са великом фрек-
венцијом путника и возова не изведе тако да путници не 
прелазе преко колосека (члан 30. став З); 

18) ако стајалишта на двоколосечним пругама не 
обезбеди перонима повезаним пролазима испод или изнад 
пруге или перонима са приступним прилазима за усмера-
вање путника на обезбеђени путни прелаз или пешачки 
прелаз, или ако их не заштити железничким сигналима 
(члан 30. став 4); 

19) ако на стајалиштима двоколосечних пруга, осим 
стајалишта са острвским перонима, не постави ограду из-
међу колосека (члан 30. став 5); 

20) ако постави, или изведе, или користи цевоводе 
или водоводе, или електричне или телефонске или телег-
рафске ваздушне линије, или подземне каблове, или друге 
сличне инсталације или уређаје, тако да угрожавају без-
бедност железничког саобраћаја или ометају вршење и 
развој железничког саобраћаја, или ако ове инсталације 
или уређаје постави без претходне сагласности железнни-
ког транспортног предузећа (члан 31. ст. I. и 2); 

21) ако железничке пруге и постројења, објекте и уре-
ђаје на њима не одржава у стању које обезбеђује безбедан 
саобраћај или ако редовно не контролише или повремено 
не прегледа железничке пруге и постројења, објекте и уре-
ђаје на њима (члан 32. став l); 

22) ако не испуњава прописане услове за одржавање, 
контролу и прегледе железничких пруга (члан 32. став 2); 

23) ако на путном прелазу не спроведе прописане ме-
ре или ако путне прелазе не одржава у стању које обезбе-
ђује безбедан саобраћај (члан 91); 

24) ако не постави заштитне капије и одговарајуће 
знаке забране саобраћаја за друмска возила чија укупна 
висина заједно с теретом на њему прелази прописану нај-
већу дозвољену висину (члан 93. ст. 2. и З); 

25) ако благовремено не предузме прописане мере 
техничке и физичке заштите железничких пруга и објеката 
на прузи за обезбеђење безбедног одвијања железничког 
саобраћаја на местима одроњавања, или на местима буји-
ца или на местима изложеним вејавицама или јаким вет-

ровима на којима може доћи до ометања или угрожавања 
железничког саобраћаја (члан !Ol. став l); 

26) ако у свако доба, a посебно у зимском периоду, не 
предузме мере за обезбеђење безбедног одвијања желез-
нички саобраћаја (члан 102); 

Il) ако пругу индустријске железнице или индустриј-
ски колосек прикључује на пругу железничког транспор-
тног предузећа без спровођења неопходних мера безбед-
ности саобраћаја (члан 105. став l); 

28) ако пругу индустријске железнице или индустрија 
ски колосек прикључује на отвореној прузи магистралне 
пруге a одвојна скретница није изведена са заштитним ко-
лосеком, или ако није осигурана сигналима и предсигна-
лима (члан 105. став 2); 

29) ако није обезбедила поседање, одбојне скретнице 
железничким радником у случајевима кад се њен положај 
не може да контролише из суседног поседнутог саобраћај-
ног места на прузи (члан 105. став З). 

За привредни преступ из става I. овог члана казниће 
се и одговорно лице у железничком транспортном преду-
зећу или другом предузећу у чију делатност спада грађење 
или одржавање пруга или у Заједници ЈЖ или у другом 
правном лицу новчаном казном од 2.500 до 25.000 динара. 

Члан111 
Новчаном казном од 35.000 до 350.000 динара казниће 

се за привредни преступ железничко транспортно предузе-
ће или друго предузеће: 

1) ако користи железничка возила која не испуњавају 
услове прописане овим законом, или прописаним стандар-
дима, или техничким нормативима, или прописима о за-
штити од пожара (члан 33. став l); 

2) ако користи железничка возила која су намењена 
за коришћење у међународном железничком саобраћају, a 
која не испуњавају услове утврђене међународним угово-
рима који обавезују Социјалистичку Федеративну Репуб-
лику Југославију (члан 33. став 2); 

3) ако користи железничка возила која не испуњавају 
прописане услове за пруге на којима саобраћају, у погледу 
габаритних димензија возила, осовинског оптерећења и 
масе по дужном метру (члан 34. став l); 

4) ако производи железничка возила која не одгова-
рају условима прописаним овим законом, прописаним 
стандардима и техничким нормативима прописаним за 
прототип железничког возила (члан 36); 

5) ако пусти у саобраћај железничко возило без из-
вршеног техничког прегледа којим је утврђена подобност 
за пуштање у саобраћај (члан 37. став З); 

6) ако у саобраћају користи железничко возило које 
није уписано у евиденцију железничких возила (члан 38. 
став l); 

l) ако железничко возило не одржава у стању које 
обезбеђује безбедан железнички саобраћај, или ако редов-
но или повремено не прегледа железничко возило (члан 
39); 

8) ако железничко возило не опреми уређајима за ко-
чење (члан 40); 

9) ако путничка кола не опреми уређајима за греја-
ње, уређајима за електрично осветљавање, санитарно хи-
гијенским уређајима, апаратима за гашење пожара и ако 
их не подеси за безбедно прелажење путника из једних ко^ 
ла у друга (члан 42); 

10) ако на деловима железничких возила који могу 
доћи под електрични напон не спроведе прописане за-
штитне мере (члан 43); . 

11) ако у саобраћају на пругама ЈЖ користи желез-
ничка, вози да која не испуњавају услове и нормативе за 
железничка возила железничких транспортних предузећа 
(члан 105. став 6). 

За привредни преступ из става I. овог члана казниће 
се и одговорно лице у железничком транспортном преду-
зећу или другом предузећу новчаном казном од 2,000 до 
20.000 динара. 

Члан 112. 
Новчаном казном од 4.500 до 45.000 динара казниће у 
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се за прекршај железничко транспортно предузеће или 
друго правно лице: 

1) ако не води евиденцију и друге техничке податке о 
железничкој прузи и о постројењима, објектима и уређаји-
ма на прузи који су од значаја за безбедност железничког 
саобраћаја, на начин утврђен овим законом (члан 18. став 
4); 

2) ако у пружном појасу гради објекте или постројења 
који служе за утовар или истовар робе, без претходне саг-
ласности железничког транспортног предузећа (члан 23. 
став 2); 

3) ако не води евиденцију о железничким возилима и 
друге техничке податке који су од значаја за безбедност 
железничког саобраћаја, на начин утврђен овим законом 
(члан 38. став 2); 

4) ако вучно возило у саобраћају на железничким пру-
гама не опреми сопственим ауто-стоп уређајима, или по-
требним радио-уређајима, или уређајима за давање звуч-
них сигнала, или региструјућим брзинометром (тахогра-
фом) или прибором за прву помоћ, или апаратима за га-
шење пожара, или ако дизел-локомотиве, или електричне 
локомотиве или моторна кола не опреми будником (члан 
41. ст. 1,3,4. и 5.); 

5) ако железнички саобраћај не врши према прописа-
ним условима о начину регулисања и вршења железничког 
саобраћаја, или о саставу возова, или о кочењу возова 
(члан 44. став 2); 

6) ако превоз путника и ствари у железничком саобра-
ћају врши железничким возилима која не одговарају про-
писаним условима за безбедно одвијање железничког саоб-
раћаја (члан 44. став З); 

7) ако возове за превоз путника не обележи са стране 
путоказним таблама (члан 44. став 4); 

8) ако саобраћај путничких и теретних возова врши 
без унапред утврђеног реда вожње, или ако ред вожње који 
се односи на редован превоз путника не објави најкасније 
15 дана пре његовог ступања на снагу, или ако će не при-
држава реда вожње, или ако не предузима мере за Његово 
безбедно извршење и у њему декларисани квалитет услуге 
(члан 45. ст. I. и 2); 

9) ако воз у саобраћају на прузи не поседне прописа-
ним бројем желе?чичких радника одговарајуће стручне 
спреме и обучености (члан 46); 

I О) ако у воз уврсти железничко возило које не одго-
вара прописаним условима и техничким нормативима 
или је неспособно за саобраћај, или ако није у границама 
прописаног профила, или ако прекорачује дозвољено осо-
винско оптерећење, односно дозвољену масу по дужном 
метру (члан 48. став 2); 

11) ако теретна кола натоварена материјама опасним 
по људски живот, безбедност околине или саобраћај не 
обележи, или ако те материје не превози у складу са зако-
ном и другим прописима о превозу опасних материја 
(члан 49); 

12) ако саобраћа возом брзином која не одговара тех-
ничкој способности пруге, или постројења, Или уређаја на 
прузи, или способности железничких возила, или кочној 
маси, или ако брзину воза не прилагоди прописаној брзи-
ни на одређеној прузи или на неком њеном делу (члан 50. 
сг. I. и 2); 

13) ако воз не опреми апаратима са хемијским сред-
ствима за гашење пожара и прибором за прву помоћ 
смештеним на лако доступним местима (члан 51. став l); 

14) ако воз за превоз пу i мика, за време вожње кроз ту-
нел која траје дуже од 3 минута, не осветли, или ако кола 
за превоз путника не загреје, a спољна температура је 
нижа од 4- 12 0С (члан 51. ст. 2. и З); 

15) ако пре започињања радова на прузи или за време 
одржавања железничке пруге, не предузме прописане мере 
за безбедност саобраћаја и сигурност радника који изводе 
радове на прузи (члан 52. став l); 

16) ако пре почетка извођења радова на прузи или по-
стројењу, или објекту или уређају на прузи или одржава-
њу тих објеката не обезбеди место на коме ће се изводити 
радови (члан 52. став 2); 

17) ако за време трајања радова на прузи или постро-
јењу или објекту или уређају на прузи не организује безбе-

дан саобраћај на месту извођења тих радова (члан 52. став 
З); 

18) ако по завршетку радова не уклони са железничке 
пруге остатке материјала или средства рада или сигналне 
знаке и ознаке или друге предмете које је поставила при-
ликом извођења радова и ако не постави опрему или теле-
комуникационе, сигнално-сигурносне и друге уређаје који 
су неопходни за безбедно одвијање железничког саобраћа-
ја (члан 52. став 4); 

19) ако не води податке о возу, његовом саставу, поса-
ди, кочењу и кретању, и о догађајима у вези са његовим са-
обраћајем (члан 53); 

20) ако железничке пруге не опреми прописаним сиг-
налима и сигналним ознакама (члан 55); 

21) ако сигналима или сигналним ознакама не означи 
опасност привременог карактера и ако те сигнале и сиг-
налне ознаке не уклони чим престану разлози због којих 
су били поставл!ени (члан 56); 

22) ако постави систем сигнализацију или сигналних 
ознака који не одговара организацији или процесу рада 
или захтевима безбедности саобраћаја, или ако систем 
сигнализације или сигналних ознака није у погледу значе-
ња сигналних појмова, ускладило са јединственим значе-
њем сигналних појмова (члан 57); 

23) ако сигнале не постави и не одржава или не освет-
ли сопственим извором светлости или не превуче рефлек-
Тујућом материјом тако да их железнички радници или 
друга лица на која се ти сигнали односе могу лако уочити 
(члан 59); 

24) ако на одређеним местима у станицама или на 
прузи не постави сигнале који служе за очување личне без-
бедности железничких радника или других лица (члан 60); 

25) ако сигнале не уклони, не допуни или не замени у 
случајевима када њихово значење не одговара измењеним 
условима или захтевима безбедности саобраћаја (члан 62); 

26) ако воз не означи, на чеоној страни ноћу, a на кра-
ју воза и дању и ноћу, одговарајућим сигналима (члан 63); 

27) ако не предузме мере за спасавање лица и 
пружање помоћи повређеним лицим(а у ванредним догађа-
јима насталим у железничком саобраћају (члан 84. став l); 

28) ако не предузме мере за успостављање саобраћаја 
у случају прекида који је настао услед ванредних догађаја 
(члан 84. став 2); 

29) ако не утврди узроке ванредних догађаја насталих 
у железничком саобраћају и околности под којима су на-
стали (члан 85. став l); 

30) ако је обавештена о ванредном догађају у коме је 
било повређених или погинулих лица, a о томе не обавес-
ти најближу здравствену организацију (члан 85. став 4); 

31) ако на железничкој прузи испред путног прелаза 
не постави прописане сигналне знакове (члан 92); 

32) ако за возило које саобраћа на путевима са посеб-
ном дозволом за ванредни прелаз не прибави сагласност 
за прелаз преко путног прелаза (члан 93. став l); 

33) ако не утврди објекте од посебног значаја за без- -
бедност железничког саобраћаја и не организује и не врши 
физичку и техничку заштиту тих објеката (члан 100. став 
i); 

34) ако пругу индустријске железнице или индустриЈ-
ског колосека прикључи на железничку пругу без одобре-
ња железничког транспортног предузећа (члан 105. став 4). 

За прекршај из става I. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у железничком транспортном предузећу или 
другом правном лицу новчаном казном од 1.000 до 10.000 
динара. 

Члан 113. 
Новчаном казном од 3.500 до 35.000 динара казниће 

се за прекршај железничко транспортно предузеће: 
1) ако дозволи даље вршење одређених послова 

железничком раднику за кога се приликом проверавања 
стручне обучености утврди да није стручно способан за 
вршење тих послова, или се није подвргао том проверава-
њу (члан 66. став 5); 

2) ако дозволи железничком раднику да обавља по-
слове свог занимања, a не испуњава прописане здравстве-
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не услове или се није подвргао здравственом прегледу 
(члан 75. став 2); 

3) ако дозволи даље вршење послова железничком 
раднику за кога се утврди да не испуњава здравствене ус-
лове за вршење тих послова или да ради под дејством ал-
кохола или опојних дрога или психоактивних средстава 
или да је склон употреби алкохола или опојних дрога или 
психоактивних средстава (чл. 77. и 79); 

4) ако у железничким станицама или депоима у који-
ма се железничким радницима обезбеђује одмор између 
две узастопне смене не обезбеди прописане просторије за 
одмор и исхрану .радника (члан 83); 

5) ако железничком раднику привремено не забрани 
обављање послова и радних задатака у случајевима из чла-
на 107. став L тач. I. до 4. овог закона (члан 107. став 2). 

За прекршај из става I. овог члана казниће се и одго-
ворно лице у железничком транспортном предузећу нов-
чаном казном од 700 до 7.000 динара. 

Члан 114. 
Новчаном казном од 1.000 до 7.000 динара казниће се 

за прекршај железнички радник - појединац одговоран за 
безбедност железничког саобраћаја: 

1) ако распореди железничког радника или му допус-
ти да ради противно одредбама овог закона о укупном 
радном времену, трајању смене и управљања вучним вози-
лом, о дневном и недељном одмору и о распореду у смена-
ма возног и станичног особља (чл. 81. и 82); 

2) ако не организује и трајно не обавља контролу без-
бедности железничког саобраћаја или не предузима по-
требне мере у погледу примене одредаба овог закона 
(члан 96. став l). 

Члан 115. 
Новчаном казном од 1.000 до 7.000 динара казниће се 

за прекршај железнички радник или други радник када 
учествује у саобраћају на прузи ЈЖ: 

1) ако се у вршењу саобраћаја не придржава ограни-
чења, или забрана, или обавеза датих помоћу сигналних 
знакова (члан 58); 

2) ако не поступи по сигналу који има значење обавез-
ног наређења или упозорења, a који се на њега односи 
(члан 61. став l); 

3) ако не даје прописане сигналне знаке у же лознич-
ком саобраћају у прописаним случајевима или не поступи 
по њима (члан 65. ст. I. и 2); 

4) ако врши послове за које нема прописану стручну 
спрему и за које није стручно обучен (члан 66. став l); 

5) ако врши одређене послове a не испуњава прописа-
не здравствене услове за вршење тих послова (члан 75. 
став l); 

6) ако ступи на рад или врши одређене послове, a у 
толикој мери je уморан или болестан или је у таквом пси-
хичком стању да је неспособан да врши те послове (члан 
76. став l); 

l) ако врши своје послове или ступи на рад под деј-
ством алкохолних пића, или опојних дрога, или психоак-
тивних средстава (члан 76. став З); 

8) ако се не придржава одредаба овог закона у погле-
ду регулисања или вршења железничког саобраћаја, или о 
сигналима или о одржавању пруга, постројења, објеката и 
уређаја на њима, као и железничких возила (члан 94. став 
i); 

9) ако не испуњава услове у погледу стручне спреме и 
обучености и психичке и физичке способности, a учествује 
у саобраћају на пругама ЈЖ (члан 106). 

Члан 116. 
Новчаном казном од 450 до 4.500 динара казниће се 

за прекршај појединац: 
l) ако у случају ванредног догађаја у коме је било по-

вређених или погинулих лица не учествује у спасавању и 
пружању помоћи повређеним лицима, или ако о томе од-
мах не обавести железничко транспортно предузеће или 

најближу здравствену организацију или надлежни орган 
унутрашњих послова (члан 85. став 2); 

2) ако прелази пругу ван путног или пешачког прела-1 

за (члан 88. став l ) ; 
3) ако омета безбедно одвијање железничког саобра-

ћаја (члан 98. став I. тач. I до IO); 
4) ако се не придржава унутрашњег реда на железни-

ци и јавног реда на местима која су предвиђена за приступ 
и кретање на железничком подручју или у возовима (члан 
99. став l). 

Члан 117. 
Уз казну за прекршај из чл. 114. и 115. овог закона, 

учиниоцу прекршаја може се изрећи заштитна мера забра-
не вршења дужности железничког радника са посебним ов-
лашћењем или другог радника одговорног за безбедност 
железничког саобраћаја, односно забране вршења послова 
железничком раднику, у трајању од три месеца до једне го-
дине. N 

Члан 118. 
Овлашћено лице надлежног органа може појединцу 

за прекршај из члана 116. тач. 2. и 4. овог закона на лицу 
места изрећи и наплатити мандатну казну у висини од 250 
динара. 

VI. ОВЛАШЋЕЊА ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА ЗА ИЗ-
ВРШЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА 

Члан 119. 
Овлашћује се функционер који руководи савезним ор-

ганом управе надлежним за рад, здравство, борачка пита-
ња и социјалну политику да у споразуму са функционером 
који руководи савезним органом управе надлежним за по-
слове саобраћаја и веза донесе пропис о здравственим ус-
ловима које морају испуњавати железнички радници, на-
чину њиховог утврђивања и времену њиховог проверава-
ња (члан 70. став 2). / 

Члан 120. 
Функционер који руководи савезним органом управе 

надлежним за рад, здравство, борачка питања и социјалну 
политику може прописом који доноси на основу овлашће-
ња из члана 119. овог закона прописивати прекршаје у 
железничком саобраћају за повреду тог прописа. 

VIL ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 121. 
Одредбе члана 19. став I. и члана 20. став 2. не приме-

њују се на железничке пруге и на постројења, уређаје и об-
јекте који су њихов саставни део, изграђене пре дана сту-
пања на снагу овог закона. 

Приликом прве реконструкције постојећих магис-
трали их железничких пруга или њихових појединих дело-
ва, укључујући постројења, уређаје и објекте који су њихов 
саставни део, морају се применити сви услови и технички 
нормативи прописани овим законом, као и услови и тех-
нички нормативи и мере заштите од пожара, у складу са 
законом. 

При реконструкцији или доградњи постојећих желез-
ничких пруга на којима је технички неизводљиво или 
отежано применити услове из члана 19. ст. 1. и 2. овог за-
кона, могу се, изузетно, применити блажи услови и тех-
нички нормативи у складу са законом. 

Члан 122. 
Прилагођавање постојећих магистралних и осталих 

железничких пруга условима прописаним у ставу I. тачка 
I. и у ст. 2. и 3. члана 26. овог закона мора се извршити 
најкасније до 31. децембра 1995. године. 

До прилагођавања постојећих осталих железничких 
пруга условима прописаним у члану 26. став I. тачка I. 
овог закона, у саобраћај ним местима на прузи која не ис-
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пуњавају услове из те одредбе брзина кретања воза преко 
скретничког подручја не сме бити већа од 50 km/h. 

Прилагођавање постојећих стајалишта на двоколо-
сечним железничким пругама условима прописаним у чла-̂  
ну 30. став 4. овог закона мора се извршити најкасније до 
31. децембра 1995. године. 

Члан 123. 
Прилагођавање постојећих железничких возила усло-

вима прописаним у члану 41. став 3. овог за.кона мора се 
извршити најкасније до 31. децембра 1995. године. 

Члан 124. 
Усклађивање постојећих прикључака индустријских 

колосека и пруга других предузећа која нису удружена у 
Заједницу ЈЖ, укрштања пруга и индустријских колосека 
других предузећа са пругама железничких транспортних 
предузећа, укрштања путева и железничких пруга, као и 
заједничких мостова за пругу и пут са условима прописа-
ним у чл. 20, 21, 22,90. и 105. овог закона врши се на начин 
и под условима утврђеним законом. 

Члан 125. 
Усклађивање постојећих објеката у заштитном 

пружном појасу са условима прописаним у члану 23. став 
3. овог закона може се, најкасније до 31. децембра 2000. го-
дине, вршити на начин и под условима у складу са зако-
ном. 

Члан 126. 
Надзор над вршењем јавних овлашћења поверених 

овим законом железничко транспортним предузећима у 
оквиру Заједнице ЈЖ, односно надзор над извршавањем 
општих аката које на основу овог закона заједнички доно-
се железничко транспорта предузећа у оквиру Заједнице 
ЈЖ, врши савезни орган управе надлежан за послове саоб-
раћаја и веза. 

Савезни орган управе надлежан за послове саобраћа-
ја и веза има право да железничко транспортним предузе-
ћима у оквиру Заједнице ЈЖ даје смернице за вршење јав-
них овлашћења из става I. овог члана и да од њих тражи 
извештаје о вршењу тих овлашћења. 

Ако железничко транспорта предузећа у оквиру За-
једнице ЈЖ донесу општи акт супротно смерницама из 
става 2. овог члана, a то може угрозити безбедно одвијање 
железничког саобраћаја, функционер који руководи савез-
ним органом управе надлежним за послове саобраћаја и. 
веза обуставиће такав акт и донети општи акт којим ће 
уредити те односе. 

Ако савезни орган управе надлежан за послове саоб-
раћаја и веза утврди да железничко транспортна предузе-
ћа у оквиру Заједнице ЈЖ нису донела опште акте из овог 
закона, у законом предвиђеном року, па то угрози безбед-
но одвијање железничког саобраћаја, функционер који ру-
ководи тим савезним органом дужан је да те опште акте 
донесе у року од годину дана од дана истека рока за њихо-
во доношење. 

Члан 127. 
Савезни секретаријат за рад, здравство, борачка пи-

тања и социјалну политику, у року од годину дана од дана 
ступања на снагу овог закона, донеће пропис из члана 70. 
став 2. овог закона. 

До доношења прописа из става l, овог члана приме-
њиваће се пропис који је донесен на основу Закона о осно-
вама безбедности у железничком саобраћају. 

Члан 123. 
Железничка транспорта предузећа у оквиру Заједни-

це ЈЖ, у року од једне године од дана ступања на снагу 
овог закона, донеће заједнички општа акта из члана 9. став 
2, члан 13. став З, члана 14. став З, члана 18. ст. 3. и 4, чла-
на 19. став З, члана 25. став 2, члана 32. став З, члана 34. 
став З, члана 36. став 4, члана 37. став 6, члана 38. став 2, 

члана 39. став З, члана 40. став 4, члана 41. став 2, члана 43. 
став 2, члана 44. став 5, члана 55. став 2, члана 66. став З, 
члана 67. став 2, члана 76. став 4, члана 82, члана 85. став З, 
члана 87. став З, члана 99. став I. и члана 100. став 2. овог 
закона. 

До доношења аката из става I. овог члана примењи-
ваће се самоуправни општи акти и други општи акти који 
су донесени на основу Закона о основама безбедности у 
железничком саобраћају. 

Општи акт из члана 99. став I. овог закона објављује 
се у „Службеном листу СФРЈ". 

Члан 129. 
Даном ступања на снагу овог закона престаје да важи 

Закон о основама безбедности у железником саовпаћају 
,(,,Службени лист СФРЈ", бр. 77/87, 80/89 и 29/90) 

Члан 130. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објав-

љиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

325. 

На основу члана 288. тачка 2. Устава Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије, Скупштина СФРЈ, на 
предлог председника Савезног извршног већа a на основу 
мишљења Комисије за избор и именовања, на седници Са-
везног већа од 4. априла 1991. године и на седници Већа 
република и покрајина од IO. априла 1991. године, донела 
је 

О Д Л У К У 
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЗАМЕНИКА САВЕЗ-

НОГ СЕКРЕТАРА ЗА ФИНАНСИЈЕ 

I 
Разрешава се дужности заменика савезног секретара 

за финансије мр Вук Огњановић, због одласка на другу 
дужност. 

II 
За заменика савезног секретара за финансије именује 

се мр Славољуб Станић, савезни саветник у Савезном из-
вршном већу. 

Скупштина СФРЈ 

АС бр. 1341 
10. априла 1991. године 

Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слободан Глигоријевић, с. р. 

Председник Председник 
Већа република и покрајина, Савезног већа, 

др Миран Мејак, с. р. Богдана Глумац-Леваков, с.р. 

326. 
На основу уводних излагања гувернера Народне бан-

ке Југославије, секретара и заменика савезног секретара за 
финансије на заједничкој седници Одбора за кредитно-мо-
нетарни систем, Одбора за економске односе са иностран-
ог вом и Одбора за финансије и достављених материјала 
Савезног извршног већа, Народне банке Југославије и 
Службе друштвеног књиговодства Југославије и расправе 
вођене на одвојеним седницама ова три одбора у току ја-
нуара и фебруара 1991. године, као и расправа на седници 
Већа република и покрајина Скупштине СФРЈ од 14. феб-
руара 1991. године, Веће констатује следеће: 
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- основне карактеристике утврђене економске поли-
тике у 1990. години биле су изражена рестриктивна моне-
тарно-кредитна политика, ограничени раст потрошње 
(личне и јавне), конвертибилност динара уз фиксни курс 
динара; 

- у спровођењу економске политике у 1990. години 
дошло је до знатног одступања и пробоја утврђених окви-
ра, пре свега на сектору личне и јавне потрошње, као и до 
драстичног пада производње. На таква кретања знатно је 
утицала и погоршана политичка ситуација у земљи; 

- током године неликвидност у привреди и банкама 
постала је све израженија, шири се финансијска недисцип-
лина која се манифестује у неизвршавању свих обавеза, по-
себно обавеза према федерацији. 

Ове појаве кулминирале су у IV кварталу 1990. годи-
не када долази и до нарушавања монетарног система зем-
ље; 

- кршење савезних закона и неспровођење мера мак-
ро-економске политике довело је до нарушавања платног 
промета и његове блокаде, чиме је доведено у питање фун-
кционисање финансијског система земље у целини; 

- незаконито преусмеравање новчаних токова мера-
ма и активностима република, аутономних покрајина и 
ужих друштвено-политичких заједница произвеле су и да-
ље производе негативно дејство на извршавање мера теку-
ће економске политике, на укупне односе у земљи, као и на 
односе наше земље са иностраним партнерима и углед Ју-
гославије у свету. Овим је доведена у питање међународна 
финансијска подршка консолидацији привреде Југослави-
је. 

У целини гледано, нерегулираним креирањем новца 
дошло је до нарушавања јединственог монетарног систе-
ма и укупне монетарне политике земље. Укупан обим фи-
нансијске недисциплине, укључујући и неизвршавање фи-
нансијских обавеза према буџету федерације и обавеза бу-
џета према крајњим корисницима, поприма обележје рас-
пада финансијског система земље. 

Таквим понашањем доведене су посебно у ^равноп-
раван положај привредно недовољно развијене републике 
и САП Косово. 

Полазећи од наведених констатација и оцена датих 
на седницама радних тела Већа и на седници Већа репуб-
лика и покрајина, Скупштина СФРЈ, на основу члана 118. 
Пословника Већа република и покрајина Скупштине 
СФРЈ, на седници Већа република и покрајина од IO. апри-
ла 1991. године, донела је 

З А К Љ У Ч К Е 
1. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ пре-

поручује скупштинама свих република и скупштинама ау-
тономних покрајина да се до окончања политичких разго-
вора о будућности земље суздрже од доношења аката и 
предузимања радњи којима се крше савезни прописи и на-
рушава финансијски систем земље, као и од примене доне-
тих ахата који одступају од савезних прописа и о предузе-
тим мерама обавесте Веће република и покрајина Скуп-
штине СФРЈ. 

2. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ оба-
везује Савезно извршно веће, Народну банку Југославије и 
Службу друштвеног књиговодства Југославије да, у окви-
ру својих надлежности, наставе са предузимањем конкрет-
них мера и активности, у циљу спречавања даљег наруша-
вања јединственог монетарног и девизног система земље и 
система јавне потрошње у земљи и ширења финансијске 
недисциплине. 

Веће република и покрајина обавезује Савезно из-
вршно веће и Народну банку Југославије да предузме све 
потребне мере за реализацију закључака који нису спрове-
дени, како би се што пре елиминисали настали поремећаји 
и нерегуларни токови довели у регуларно стање. 

Веће република и покрајина обавезује Народну банку 
Југославије да достави извештај Већу република и покра-
јина о коришћењу и деопновању девизних резерви у 1990. 
години. 

Веће република и покрајина задужује Народну банку 
Југославије да изврши контролу куповине и продаје деви-
за на девизном тржишту у земљи у 1990. години и уколико 

утврди да су за те намене коришћени нерегуларни извори 
динарских средстава предузме одговарајуће мере за враћа-
ње тих девизних средстава. 

Веће република и покрајина обавезује Савезно из-
вршно веће и Народну банку Југославије да, у оквиру сво-
јих надлежности,, предузму, односно предложе мере који-
ма би се створили услови да се, уколико то није урађено, 
обрачуна и наплати прописана камата на нерегуларно ко-
ришћена средства. 

3. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ оба-
везује Савезно извршно веће да: 

- у сарадњи са Народном банком Југославије и 
Службом друштвеног књиговодства Југославије сачини и 
до краја априла 1991. године достави Већу република и по-
крајина анализу о целини функционисања финансијског 
система за 1990. годину и предложи мере за отклањање на-
сталих поремећаја у овој сфери; 

- у сарадњи са репуб^ичким и покрајинским владама 
(извршним већима) што пре усагласе податке о међусоб-
ним дуговањима и потраживањима република и аутоном-
них покрајина и федерације за 1990. годину најкасније до 
15. априла 1991. године, на основу чега треба да се изврши 
компензација међусобних обавеза и измирење преосталих 
обавеза по извршеној компензацији; 

- у циљу побољшања опште ликвидност привреде и 
банака Савезно, извршно веће и Служба друштвеног књи-
говодства Југославије ће предложити одговарајуће мере и 
прописе којима би се створио основ за вршење обавезне 
мултилатералне компензације на нивоу целе земље; 

- до краја априла 1991. године предложи мере за из-
вршење свих других обавеза које су савезним прописима 
конституисане за 1989. и 1990. годину a нису извршене, a 
посебно обавеза према Фонду федерације за кредитирање 
бржег развоја привредно недовољно развијених република 
и аутономних покрајина; 

- преиспита важећа права свих корисника средстава 
буџета федерације и, полазећи од реалних могућности за 
њихово алиментирање, предложи њихову ревизију; 

- предложи, односно донесе мере за реализацију усво-
јених закључака које је Веће република и покрајина донело 
у 1990. години, a који се односе на област аграра. 

4. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ оба-
везује Савезно извршно веће и Народну банку Југославије 
да обезбеде услове за поновно успостављање нормалног 
рада девизног тржишта. 

Веће република и покрајина задужује Савезно из-
вршно веће и Народну банку Југославије да, у сарадњи са 
Удружењем банака Југославије, предузму све неопходне 
мере у циљу стимулисан^ динарске и девизне штедње. 

5. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ ће, 
на основу Члана 56. став 4.Пословника Већа република и 
покрајина Скупштине СФРЈ, образовати радно тело са за-
датком да изврши контролу спровођења утврђених мера 
монетарне и девизне политике и заједничких основа кре-
дитне политике и прописа којима је уређено девизно по-
словање и кредитни односи са иностранством у 1990. годи-
не. 

Веће република и покрајина задужује .Службу друш-
твеног књиговодства Југославије да изврши ревизију За-
вршног рачуна Народне банке Југославије за 1990. годину 

м о томе поднесе извештај Већу република и покрајина, 
најкасније до краја јуна 1991. године. 

6. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ за-
дужује Савезно извршно веће да предложи конкретне мере 
за остваривање економске политике у 1991. години, како 
би се створили услови за наставак усаглашавања о на-
цртима аката који су у децембру месецу 1990. године доне-
ти као привремене мере, ахата чија је важност као привре-
мене мере истекла и предложи нове нацрте аката о којима 
поступак усаглашавања није завршен. 

7. Веће република и покрајина Скупштине СФРЈ за-
дужује Народну банку Југославије да што пре поднесе из-
вештај о предузетим мерама о покретању и утврђивању 
одговорности у вези са кршењем прописаних мера утврђе-
не монетарне политике, укључујући и нелегално креирање 
новца у току 1990. године, као и о благовременом пре ду зи-
ма њу мера у вези са овим појавама. 
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8. Савезно извршно веће, Народна банка Југославије 
и надлежни савезни органи редовно ће обавештавати Веће 
република и покрајина Скупштине СФРЈ о реализацији 
рвих закључака, на основу чега ће се установити евентуал-
на одговорност појединих надлежних органа и појединаца 
За насталу ситуацију; 

9. Ови закључци објавиће се у „Службеном листу 
СФРЈ". 

Скупштина СФРЈ 

Бр. Об. 3-44/91-045 
10. априла 1991. године 

Београд 

Председник 
Скупштине СФРЈ, 

др Слобод)ан Глигоријевић, с. р. 

Председник 
Већа република и покрајина, 

др Миран Мејак, с. р. 

327. 

На основу члана 347. тачка IO. Устава Социјалистич-
ке Федеративне Републике Југославије, Савезно извршно 
веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОТВАРАЊУ КОНЗУЛАТА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ ФЕ-
ДЕРАТИВНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У JARVEN-

PAAU, РЕПУБЛИКА ФИНСКА 
1. Отвара се Конзулат Социјалистичке Федеративне 

Републике Југославије, са почасним конзулом на челу, са 
седиштем у Jarvenpaau, Република Финска, са конзулар-
ним подручјем које обухвата област Хаме са градовима 
Lahti, Riihimaki, Forssa, Hameenlinna, Valkeakoski i Tanke-
re и град Турку у области Турку и Пори. 

2. Савезни секретаријат за иностране послове ће 
предузети потребне мере за извршење ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-
јављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е. п. бр. 118/91 Председник, 
12. фебруара 199!. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

328. 

На основу члана 55. Закона о девизном пословању 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 66/85, 71/86, 3/88, 59/88 и 
82/90), на предлог Народне банке Југославије, Савезно из-
вршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ СТИЦАЊА ДИ-

НА РСКИХ ПОТРАЖИ ВАЊА СТРАНИХ ЛИЦА У 
ЈУГОСЛАВИЈИ 

1. У Одлуци о начину стицања динарских истражива-
ња страних лица у Југославен („Службени лист СФРЈ", 
бр. 6/91) у тачки 4. после става I. додаје се став 2, који гла-
си: 

„Послови куповине и продаје робе и услуга, са плаћа-
њем, односно наплатом у динарима, закључују се по кур-
севима утврђеним на јединственом девизном тржишту.". 

2. После тачке 7. додаје се тачка 7а, која гласи: 
„7а. Банка овлашћена за послове са иностранством 

може динарска средства стечена по одредбама ове одлуке 
исплаћиван страним лицима и у ефективним динарима за 

потребе текућих плаћања у Југославији, и то највише до 
100.000 динара месечно.". 

3. Ова одлука ступа на снагу наредног дана, од дана 
објављиван^ у .„Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 125 Председник, 
11. априла 1991. године Анте Марковић,е, р. 

Београд 

329. 

На основу члана 185. Закона о основама система 
државне управе и Савезном извршном већу и савезним ор-
ганима управе („Службени лист СФРЈ", бр. 23/78, 21/82, 
18/85, 37/88, 18/89, 40/89, 72/89, 42/90 и 74/90), a у вези са 
спровођењем члана 100. став I. Закона о девизном посло-
вању („Службени лист СФРЈ", бр. 66/85,71/86, 3/88, 59/88 
и 82/90) и чл. 28. и 35. Закона о спољнотрговинском посло-
вању („Службени лист СФРЈ", бр. 63/89 и 11/91), Савезно 
извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ДРЖАЊЕ ДЕВИЗА НА 
ДЕВИЗНОМ РАЧУНУ ПО ОСНОВУ ИЗВОЂЕЊА ИН-

ВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА У ИНОСТРАНСТВУ СА 
НАПЛАТОМ У РОБИ 

1. Банка овлашћена за послове са иностранством (у 
даљем тексту: овлашћена банка) одобриће предузећу које, 
сагласно савезном закону којим се уређује спољнотрго-
винско пословање, обавља инвестиционе радове у инос-
транству девизе на девизни рачун из члана 100. Закона о 
девизном пословању, по основу извођења тих радова са 
наплатом у роби, у висини обавеза плаћања према инос-
транству које предузеће - извођач инвестиционих радова 
преузима уговором закљученим са страним лицем - инвес-
титором. 

Девизе из става I. ове тачке предузеће може држати 
на девизном рачуну код овлашћене банке за време трајања 
инвестиционих радова у иностранству. 

2. Износ девиза из тачке i. ове одлуке не може бити 
већи од вредности робе која се увози на основу одобрења 
савезног органа управе надлежног за послове економских 
односа са иностранством сагласно пропису из члана 28. 
Закона о спољнотрговинском пословању. 

Овлашћена банка одобрава девизе на девизни рачун 
предузећа - извођача инвестиционих радова у иностран-
ству у висини утврђеној у ставу I. ове тачке по продајном 
курсу који важи на дан кад је предузеће - увозник робе уп-
латило код овлашћене банке динарску противувредност 
тог увоза. 

3. Ако предузеће - корисник увезене робе не уплати 
динарску противувредност тако увезене робе до рока из 
уговора закљученог са предузећем које изводи инвестици-
оне радове у иностранству, дужно је да динарску проти-
вувредност доспелог истраживања (заједно са обрачуна-
том затезном каматом) уплати по курсу на дан извршене 
уплате! 

4. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 126 Председник, 
11, априла 1991. године Анте Марковић, с. р. 
Београд 

330. 

На основу члана 281. став 3. Царинско! закона 
(„Службени лист СФРЈ", бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89, 70/89 и 21/90), Са-
везно извршно веће доноси 
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О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА И 
КОРИШЋЕЊА УВЕРЕЊА О СВРСТАВАЊУ POSE П Р 

ЦАРИНСКОЈ ТАРИФИ И О НАКНАДАМА ЗА 
ИЗДАВАЊЕ ТИХ УВЕРЕЊА 

1. У Одлуци о поступку издавања и коришћења увере-
ња о сврставању робе по Царинској тарифи и о накнадама 
за издавање тих уверења („Службени лист СФРЈ", бр. 
35/76, 17/83, 23/87 и 18/90) у тачки 9. у одредби под а), у 
одредби под l) број: „ШО" замењује се бројем: „ЗОО", a у 
одредби под 2) број: ,,ISO" - бројем: „400". 

У одредби под б) број: „50" замењује се бројем: „150", 
a у одредби под в) број: „60" - бројем: „200". 

2. У тачки IO. број: „30" замењује се бројем: „100". 
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављиван^ у „Службеном листу СФРЈ". 

Савезно извршно веће 

Е.п. бр. 127 Председник, 
11. априла 1991. године Анте Марковић, с. р. 

Београд 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

323. Закон о привременим мерама о одлагању вра-
ћања кредита из примарне емисије - - i 485 

324. Закон о основама безбедности у железничком 
саобраћају — - 485 

Страна 

325. Одлука о разрешењу и именовању заменика са-
везног секретара за финансије 502 

326. Закључци Већа република и покрајина Скуп-
штине СФРЈ поводом разматрања нарушава-
ња јединственог монетарног и девизну систе-
ма земље и финансијске дисциплине , 502 

327. Одлука о отварању Конзулата Социјалистичке 
Федеративне Републике Југославије у Јарвен-
паау, Република Финска — 504 

323. Одлука о допунама Одлуке о начину стицања 
динарских потраживање страних лица у Југос-
лавен 5Q4 

329. Одлука о ближим условима за држање девиза 
на девизном рачуну по основу извођења инвео-
тиционих радова у иностранству са наплатом 
у роби -ч. — a. — SQ4 

330. Одлука о изменама Одлуке р поступку издава-
ња и коришћења уверења о сврставању робе по 
Царинској тарифи и о накнадама за издавање 
тих уверења - — 504 
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У П Р И П Р Е М И ЗА Ш Т А М П У 

ИЗВОЂЕЊЕ 
ИНВЕСТИЦИОНИХ РАДОВА 

У ИНОСТРАНСТВУ 
АУТОР: проф. др МИЛОРАД ТЕШИЋ 

РЕЦЕНЗЕНТ: проф. др ДАНИЛО ВЕЗЈАК 
Јединствена књига на нашем тржишту, по свом комерцијално-финансијском приступу, у 

којој су обрађене све фазе рада у ве^и са наступом и извршавање свих задатака предузећа на међу-
народном тржишту инвестиционих радова. 

Из садржаја књиге! Истраживање и обрада тржишта; Економска пропаганда; Прибавља-
ње и обрада тендерске документације - претходна анализа, пробна калкулација, коначна калкула-
ција и закључци; Финансијски инжињеринг; Израда понуде по тендеру - сарадња са кооперанти-
ма; Уговор о грађењу; Организација градилишта; Спољно-трговинско пословање на градилишту 
- набавка, увоз; Повраћај коришћене механизације и других добара у Југославију; Финансијске и 
девизно пословање на градилишту у иностранству; Клаузула ревизије сене у уговору о грађењу; 
Осигурања; Анализа остварених резултата. 

Овако конципирана књига је намењена широком кругу корисника: пројектанско-консул-
танске и инжињеринг фирме, сва грађевинска предузећа, произвођачи грађевинске механизације и 
грађевинског материјала, наменске и друге опреме за новоизграђена постројења, банке, спољнот-
рговинска предузећа, осигурање и друге тржишне услуге. Поред тога, оваква књига је веома ко-
рисна и неопходна студентима на постдипломским студијама на економским и техничким факул-
тетима и високим пословним школама. 

Уколико се пријави довољан број претплатника књига ће изаћи из штампе у првој поло-
вини маја ове године. 

ПРЕТПЛАТНА ЦЕНА: 1.100 дин, 

Поруџбине слати на адресу: ИЛУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Ристића I. Поштан-
ски фах 226, телекс 11756, телефакс 651-482, телефон 651-840. 
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НОВО! НОВО! НОВО! 

КОМЕНТАР ЗАКОНА 
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПРИЗНАВАЊА ПРАВА И ВРАЋАЊУ 
ЗЕМЉИШТА КОЈЕ ЈЕ ПРЕШЛО У ДРУШТВЕНУ СВОЈИНУ ПО ОС-
НОВУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШНОГ ФОНДА И КОНФИСКА-
ЦИЈОМ ЗБОГ НЕИЗВРШЕНА ОБАВЕЗА ИЗ ОБАВЕЗНОГ ОТКУПА 

ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 
Аутор: МИРОСЛАВ ТОДОРОВИЋ 

Рецензент: ДУШАН СТАМЕНОВИЋ 
Кроз коментар овог закона, који се у народу популарно зове Закон о враћању земљишта, 

обрађено је: шта је предмет враћања, односно које је земљиште предмет враћања; појам земљиш-
та у смислу овог закона; ко је овлашћен да поднесе захтев, коме се захтев подноси; судски посту-
пак; исплата тржишних вредности власницима којима се земља не може вратити; ко јамчи за ис-
плату утврђене надокнаде; да ли ранији сопственици имају право на надокнаду штете и изгубље-
ну добит за некоришћена враћене им земље; зашто се не враћа земља одузета аграрном рефор-
мом, колонизацијом fi конфискацијом по основу примене кривичних и административно-правних 
прописа. 

Књига садржи и све потребне обрасце: захтев општинском органу управе - републичкој 
комисији^ жалбу на решење, тужбу у управном спору, жалбу на пресуду суда, све врсте тужбе за 
поништај уговора о принудном поклону и сл. ' 

Овако конципирана књига је неопходна свима који су непосредно заинтересовани за по-
враћај Уземље, адвокатима, судијама, општинским и другим радним организацијама. 

ЦЕНА: 150,00 дин. 

Поруџбине слати извршном издавачу на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована 
Ристића I. Поштански фах 226, телекс 11756, телефакс 651-482, телефон 651-840.. 
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У ПРИПРЕМИ ЗА ШТАМПУ 

ЗАКОН 
О МАТИЧНОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ О ОСИГУРАНИЦИМА И УЖИВАОЦИ-

МА ПРАВА ИЗ ПЕНЗИЈСКОГ И ИНВАЛИДНОГ ОСИГУРАЊА 
(СА У Г Р А Ђ Е Н И М И З М Е Н А М А И К О М Е Н Т А Р О М , П Р А Т Е Ћ И М П Р О П И С И М А И 

П Р И М Е Р И М А ОБРАЗАЦА) 
Очекује се да ће крајем маја (или почетком јуна) бити усвојен Закон о изменама Закона о матичној еви-

денцији о осигураницима и уживаоцима права из пензијског и инвалидеког осигурања. Овај закон је 1988. године 
већ имао једну измену a ово би била друга. Одмах по доношењу Закона о изменама „НИУ Службени лист СФРЈ" 
штампа ће поменути закон као незванични пречишћени текст са коментаром, пратећим прописима за његово 
спровођење и примерима образаца. 

Кроз коментар Закона о матичној евиденцији о осигураницима и уживаоцима права из пензијског и ин-
валидног осигурања указаће се на проблеме који се јављају у пракси у прикупљању података од организација и 
њиховој обради у службама матичне евиденције ц центрима за аутоматску обраду података у заједницама пензиј-
ског и инвалидног осигурања република и покрајина. 

Уз Закон биће дати и пратећи прописи неопходни за његово спровођење: Упутство о јединственим ме-
тодолошким приоритетима за вођење матичне евидецције и јединствен начин утврђивања контролног броја; 
Правилник о јединственим обрасцима пријава за матичну евиденцију; Јединствен кодекс шифара за уношење 
података у матичну евиденцију; Закон о евиденцијама из области рада (са свим изменама и допунама, као и пра-
тећим прописима) и прописи из пензијског и инвалидног осигурања који регулишу стаж и лични доходак. 

С обзиром на то да је овим законом установљена обавеза подношења пријава за сва лица која заснивају 
радни однос, било у приватном или друштвеном сектору, као и уношење података о стажу и личном дохотку ос-
твареном за време трајања радног стажа, ова књига је неопходна свим организацијама и послодавцима, свим за-
једницама пензијског и ин вал ид еног осигурања, како заједницама радника тако и заједницама самосталних делат-
ности, органима за статистику, a и самим запосленим лицима да би имали праву информацију шта се и где у току 
њиховог радног века прикупља и региструје ради остваривања права из пензијског и инвалидног осигурања, као 
и надлежним судовима, адвокатима и другим органима који одлучују о овим правима осигураник. 

Књига ће бити штампана у ограниченом тиражу, односно у онолико примерака колико буде прикупље-
но поруџбина до 15. маја ове године. 

Pretplatna cena 500,00 

Поруџбине слати на адресу: НИУ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ, Београд, Јована Ристића l , 
поштански фах 226, телефон 651-480, телефакс 651-482, телекс 11756 . 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, Београд, 
Јована Ристића I. Пошт. фах 226. - Директор и главни и одговорни уредник ВОЈИСЛАВ СОЛДАТОВИЋ. - Уредник 

НАДА ВИТЕЗОВИЋ, телефон 651-885. - Штампа, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 
Булевар војводе Мишића бр. 17. 


