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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                      Број контролне листе: 005 

 

ПРОВЕРА СТАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ПРАВИЛНОГ ОДРЖАВАЊА 

ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У СКЛАДУ СА ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ ПРОПИСУЈЕ 

БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ  
 

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 постоји техничка документација за деоницу пруге или део 

инфрарструктуре који је обухваћен надзорм □-5 □-__ □-0* 

2.  
Да ли постоји решење о одобрењу за градњу или реконструкцију 

дела инфраструктуре који је предмет надзора □-5 □-__ □-0* 

3.  
Да ли постоји употребна дозвола за део  инфаструктуре који је 

предмет надзора □-5 □-__ □-0* 

4.  

Да ли организација која врши одржавање колосека има све 

неопходне законске услове за обављање делатност (лиценце, 

сертификате, уверења, олашћења, итд.) - према условима посебног 

прописа чије је доношење у току. 

□-5 □-__ □-0* 

5.  
Да ли се за део инфраструктуре  над којим се врши надзор 

спроводе  прописане мере заштите □-5 □-__ □-0 

6.  
Да ли је део инфраструктуре над којим се врши надзор опремљен  

пружним  ознакама □-5 □-__ □-0 

7.  
Да ли део инфраструктуре над којим се врши надзор има  

обезбеђен товарни и пружни профил □-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 



Образац: 005   ПРОВЕРА СТАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ НФРАСТРУКТУРЕ У СКЛАДУ СА 
ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ ПРОПИСУЈЕ БЕЗБЕДНОСТ И ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ 

Страна 2 

 

8.  
Да ли се на делу инфраструктуре над којим се врши надзор  

уредно се одржавају објекти који служе за одводњу воде из и око 

трупа пруге (канали, каналете, отвори у потпорним зидовима) 
□-5 □-__ □-0 

9.  
Да ли се на делу пруге над којим се врши надзор  уредно 

одржавају објекти   у трупу пруге (све врсте пропуста и отвори 

мањи од 12m) 
□-5 □-__ □-0 

10.  
Да ли се на делу инфраструктуре пруге над којим се врши надзор 

уредно одржавају тунели □-5 □-__ □-0 

11.  
Да ли је на делу инфраструктуре над којим се врши надзор 

обележен пружни појас □-5 □-__ □-0 

12.  
Да ли се на делу инфраструктуре над којим се врши надзор 

предузимају мере заштите од пожара □-5 □-__ □-0 

13.  
Да ли је на делу инфрастриктуре над којим се врши надзор 

колосечни прибор комплетан и подмазан □-5 □-__ □-0 

14.  
Да ли је на делу инфраструктуре над којим се врши надзор стање 

прагова у складу са захтевима прописа и стандарда □-5 □-__ □-0 

15.  
Да ли је на делу инфраструктуре над којим се врши овај надзор 

стање шина у складу са захтевима прописа и стандарда □-5 □-__ □-0 

16.  
Да ли је на делу инфструктуре над којим се врши надзор, застор  у 

складу са захтевима прописа и стандарда □-5 □-__ □-0 

17.  
Да ли су дилетације у прописаним границама на делу 

инфаструктуре над којим се врши надзор □-5 □-__ □-0 

18.  
Да ли је су делу инфраструктуре над којим се врши надзор   

нивелете у складу са прописаним захтевима □-5 □-__ □-0 

19.  
Да ли се на делу инфраструктуре над којим се врши надзор    

спроводе мере заштите захтеване прописима 
□-5 □-__ □-0 

20.  
Да ли се за део  инфраструктуре над којим се врши надзор   воде    

прписане евиденције за горњи строј пруге 
□-5 □-__ □-0 

21.  
Да ли се за део  инфраструктуре над којим се врши надзор   воде    

прписане евиденције за доњи строј пруге □-5 □-__ □-0 
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22.  
Да ли се за овај део инфраструктуре води прописана евиденција о 

путним прелазима □-5 □-__ □-0 

23.  
Да ли је стање  путних прелаза, који се налазе на делу 

инфраструктуре над којим се врши надзор, у складу са захтевима 

прописа и стандарда 
□-5 □-__ □-0 

24.  
Да ли је стање  скретница, које се налазе на делу инфраструктуре 

над којим се врши надзор, у складу са захтевима прописа и 

стандарда 
□-5 □-__ □-0 

ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА 
=                                               =    

Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥118 112-117 106-111 96-105 ≤95 

Проценат 98% - 100% 93% - 97% 88% - 92% 80% - 87% ≤ 79% 

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  

 


