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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                                                                                    Број контролне листе: 002 

ПРОВЕРА ЗАКОНИТОСТИ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ И ДРЖАВАЊУ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Закон о железници ("Сл. гласник РС", бр 45/2013 и 91/2015) и  

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

Р.Б Питање 
Одговор 

Да Делимично1) (образложити) Не2) 

1.  
Да ли пројектанти испуњавају све услове неопходне за израду 

пројектне документације 
□-5 □-__ □-0* 

2.  
Да ли је техничка документација урађена од стране овлашћене 

организације  
□-5 □-__ □-0* 

3.  Да ли су пројектанти потписали изјаву о изради пројекта □-5 □-__ □-0* 

4.  Да ли су издати локацијски услови □-5 □-__ □-0* 

5.  
Да ли је издата Грађевинска дозвола или одговарајуће Решење о 

одобрењу радова за реконструкцију 
□-5 □-__ □-0* 

6.  Да ли је инвеститор је обавестио јавност о отпочињању радова  □-5 □-__ □-0* 

7.  Да ли извођач радова испуњава све законске услове  □-5 □-__ □-0* 

8.  Да ли постоји решење о именовању одговорног извођача радова □-5 □-__ □-0* 

9.  Да ли је пријава о почетку радова поднесена  надлежном органу  □-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  

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Сектор за инспекцијски надзор 

Група за инспекцијске послове железнице 

Београд, Омладинских бригада 1 
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10.  Да ли надзорни орган испуњава све законске услове □-5 □-__ □-0* 

11.  Да ли постоји решење о именовању надзорног органа □-5 □-__ □-0* 

12.  Да ли је надзорни орган потписао изјаву о вршењу надзора □-5 □-__ □-0* 

13.  Да ли је извођач радова потписао је главни пројекат □-5 □-__ □-0* 

14.  
Да ли је извођач радова је обезбедио, на самом градилишту, уговор о 

извођењу радова и сву неопходну техничку документацију  □-5 □-__ □-0* 

15.  
Да ли је извођач радова упозорио инвеститора или надзорни орган о 

недостатцима у техничкој документацији □-5 □-__ □-0* 

16.  Да ли на градилишту постоји Елаборат о БЗР □-5 □-__ □-0* 

17.  Да ли на градилишту постоји Елаборат о организацији градилишта  □-5 □-__ □-0* 

18.  Да ли се на градилишту води грађевински дневник □-5 □-__ □-0* 

19.  Да ли се на градилишту води грађевинска књига □-5 □-__ □-0* 

20.  Да ли се на градилишту води књига инспекције □-5 □-__ □-0* 

ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                                          =    
Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥ 96 86– 95  76 – 85  61-75 ≤ 60  

Проценат 96% - 100% 86% - 95% 76% - 85% 61% - 70% ≤ 60% 

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 
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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  

 


