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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                   Број контролне листе: 001 

 
ПРОВЕРА ЗАКОНИТОСТИ РАДА НАДЗИРАНОГ ОБЈЕКТА 

 

За привредне субјекте који обављају делатност у складу са Законом о железници ("Сл. гласник РС", бр 45/2013 и 91/2015) и  

Законом о безбедности и интероперабилности ("Сл. гласник РС", бр 104/2013 и 66/2015 – др. Закон, 92/2015), 

Сходна примена Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр 36/2015),   

Р.Б Питање 

Одговор 

Да Делимично1) 

(образложити) 
 

Не2) 

 ПИТАЊА ЗА УПРАВЉАЧА ИНФРАСТРУКТУРЕ 
1.  

Да ли је регистрован у АПР-у за управљање јавном железничком 

инфраструктуром? □-5 □-__ □-0* 

2.  
Да ли поседује одговарајући уговор за управљање јавном железничком 

инфраструктуром? □-5 □-__ □-0* 

3.  
Да ли поседује одговарајући сертификат о безбедности за управљање 

железничком инфраструктуром? □-5 □-__ □-0* 

 ПИТАЊА ЗА ПРЕВОЗНИКЕ У ПУТНИЧКОМ ИЛИ ТЕРЕТНОМ САОБРАЋАЈУ 
4.  

Да ли је регистрован у АПР-у за обављање превоза железничком 

саобраћају? □-5 □-__ □-0* 

5.  
Да ли поседује одговарајућу лиценцу за за обављање послова превоза у 

области железничког саобраћаја? □-5 □-__ □-0* 

6.  
Да ли поседује одговарајући сертификат о безбедности превоза у 

области железничког саобраћаја? □-5 □-__ □-0* 
 ПИТАЊА ЗА ВЛАСНИКА ИНДУСТРИЈСКЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

7.  
Уколико обавља превоз искључиво на индустријској железници, да ли 

је донет посебан акт о начину и условима обављања тог превоза по 

претходно прибављеној сагласности дирекције за железнице? 

□-5 □-__ □-0* 

                                                           
1) Оцена у зависности од процењеног ризика је од 1-5 а за негативне одговоре је 0 
2) Ако је „не“ са звездицом степен ризика је критичан а питање је елиминационо у даљем надзору  
* Посебна напомена: Бодују се искључиво одговори на питања за односну категорију делатности надзираног субјекта 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Сектор за инспекцијски надзор 

Група за инспекцијске послове железнице 

Београд, Омладинских бригада 1 
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8.  
Да ли поседује одговарајући сертификат о безбедности за управљање 

индустријском железницом? □-5 □-__ □-0* 

9.  
Да ли поседује одговарајући уговор уколико је индустријска железница 

прикључена на јавну железничку инфраструктуру? □-5 □-__ □-0* 
 ПИТАЊА ЗА ВЛАСНИКА ИНДУСТРИЈСКОГ КОЛОСЕКА 

10.  Да ли је субјект надзора власник индустријског колосека? □-5 □-__ □-0* 
11.  

Да ли је донет Акт о индустријском колосеку, на који је Дирекција за 

железнице дала сагласност?                                                                                                                                                                                                                                                                                   □-5 □-__ □-0* 

12.  
Да ли поседује одговарајући уговор  за прикључење индустријског 

колосека на јавну железничку инфраструктуру? □-5 □-__ □-0* 

УТВРЂЕНИ УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                          =  
Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова = 15 13 – 14 12 – 13 11-12 ≤ 10 

Проценат 100% 87% - 93% 80% - 86% 73% - 79% ≤ 66% 

У случају одговора са „не“ на било које, горе наведено, постављено питање сматра се да је Објекат надзора 

 „НЕРЕГИСТРОВАН“ а даљи поступак је сходно члану 33. Закона о инспекцијском надзору   

Резултат контроле је позитиван –
испуњени су сви законски услови □-ДА □-ДЕЛИМИЧНО □-НЕ 

Код одговора делимично или не навести 

изречене превентивне и корективне мере 

или изречене друге мере и радње на које 

је инспектор овлашћен 

 

У прилогу су као доказ испуњења услова 
дате фотокопије следећих докумената: 

 

Надзирани субјект Примио копију - присутно овлашћено лице 

Назив  Име и презиме  

Адреса  Потпис  

Инспекцијски надзор по налогу, 

представци или пријави 
 Број  Датум  

Контролу 

извршио 

Место  Име презиме  
М.П. 

Датум  Потпис  

 


