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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                     Број контролне листе: 010 
 

Проверава испуњености услова за обављање превоза путника 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 железнички превозник за превоз путника има лиценцу издату 

од стране Дирекције за железнице односно надлежног органа друге 

државе на бази рципроцитета? 
□-5 □-__ □-0* 

2.  
Да ли железнички превозник за превоз путника има сертификат о 

безбедности за превоз издат од стране Дирекције за железнице 

односно надлежног органа друге државе на бази реципроцитета? 
□-5 □-__ □-0* 

3.  
Да ли железнички превозник за превоз путника има уговор о 

коришћењу инфраструктуре? □-5 □-__ □-0* 

4.  
Да ли је железнички превозник за превоз путника донео и објавио 

ред вожње у складу са прописаном процедуром? □-5 □-__ □-0 

5.  
Да ли се у вучним возилима налазе неопходна законом прописана 

документа? □-5 □-__ □-0 

6.  
Да ли се правилно и редовно извршава утврђени и објављени ред 

вожње у железничком саобраћају? □-5 □-__ □-0 

7.  
Да ли је железнички превозник организовао унутрашњи надзор над 

безбедним одвијањем саобраћаја? 
□-5 □-__ □-0 

8.  
Да ли се правилно спроводи прописани унутрашњи ред у путничком 

саобраћају? 
□-5 □-__ □-0 

 ОСНОВНИ ЗАХТЕВИ ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТИ 

                                                           
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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9.  
Да ли је утврђен систем управљања безбедношћу железничког 

система са заједничким показатељима безбедности, заједничким 

безбедносним методама и заједничким безбедносним циљевима? 
□-5 □-__ □-0 

10.  
Да ли су испуњени сви захтеви поузданости железничког система 

који се односи на возила? □-5 □-__ □-0 

11.  
Да ли су испуњени сви захтеви приступачности железничког система 

који се односи на возила? □-5 □-__ □-0 

12.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности здравља железничког 

система који се односи на возила? □-5 □-__ □-0 

13.  
Да ли су испуњени сви захтеви заштите животне средине 

железничког система који се односи на возила? □-5 □-__ □-0 

14.  
Да ли су испуњени сви захтеви техничке усклађености железничког 

система који се односи на возила? □-5 □-__ □-0 

 ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ БЕЗБЕДНОСТИ 

15.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности подсистема 

инфраструктуре који се односи на превоз путника? □-5 □-__ □-0 

16.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности подсистема енергија који 

се односи на превоз путника? □-5 □-__ □-0 

17.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности подсистема контроле, 

управљања и сигнализације који се односи на превоз путника? □-5 □-__ □-0 

18.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности подсистема железничка 

возила који се односи на превоз путника? □-5 □-__ □-0 

19.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности подсистема одржавање 

који се односи на превоз путника? □-5 □-__ □-0 

20.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности подсистема регулисање и 

управљање саобраћајем који се односи на превоз путника? □-5 □-__ □-0 

21.  
Да ли су испуњени сви захтеви безбедности подсистема телематске 

апликације за услуге које се односи на превоз путника? 
□-5 □-__ □-0 

 УСЛОВИ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ РАДНИКЕ 

22.  
Да ли сви железнички радници превозника испуњавају услове у 

погледу стручности? 
□-5 □-__ □-0 

23.  Да ли се редовно врши провера стручне оспособљености? □-5 □-__ □-0 

24.  
Да ли сви железнички радници који управљају возилима имају  

дозволе прописане законом? 
□-5 □-__ □-0 

25.  
Да ли сви железнички радници који учествују у регулисању 

саобраћаја имају  дозволе прописане законом? □-5 □-__ □-0 
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26.  
Да ли сви железнички радници испуњавају одговарајуће здравствене 

услове прописане законом? 
□-5 □-__ □-0 

27.  
Да ли сви железнички радници упућују на редовне и ванредне 

здравствене прегледе у према условима и роковима прописаним 

законом? 

□-5 □-__ □-0 

28.  

Да ли се редовни и ванредни здравствени прегледи обављају у 

здравственим установама које су за то оспособљене и опремљене, 

односно испуњавају услове прописане законом којим се уреује 

здравствена заштита ? 

□-5 □-__ □-0 

29.  
Да ли се поштује прописано радно време, дневни одмори и трајање 

смена железничких радника □-5 □-__ □-0 

30.  
Да ли превозник има утврђен поступак надзора и списак лица са 

називом радних места и стручном спремом, која су овлашћена за 

обављање унутарњег надзора? 

□-5 □-__ □-0 

ОСТВАРЕН УКУПАН  БРОЈ БОДОВА =                                                   =  
  

Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥148 141-147 131-1140 121-130 ≤120 

Проценат 99% - 100% 94% - 98% 87% - 93% 81% - 86% ≤ 80% 

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  

 


