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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                     Број контролне листе: 017 
 

ПРОВЕРА ДА ЛИ СЕ ОСТВАРУЈЕ ЕФИКАСНА ЗАШТИТА ЉУДИ, ИМОВИНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

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 је донет АКТ о заштити људи, имовине и животне средине у 

области железничког саобраћаја на прописан начин у складу са 

законом и општим актима којима се уређује безбедност и 

интероперабилност железнице? 

□-5 □-__ □-0 

2.  
Да ли је овим актом регулисан приступ и кретање на железничком 

подручју и у возовима за превоз путника □-5 □-__ □-0 

3.  
Да ли је посебно дефинисан приступ и кретање за раднике железнице 

а посебно за припаднике државних органа (полиција, ватрогасне 

службе, хитна помоћ, војска итд.)? 
□-5 □-__ □-0 

4.  

Да ли  су корисници услуга као и осталим заинтересованима дато 

обавештење о могућностима приступа и кретања на железничком 

подручју са изричитим прописаним забранама истакнутим на за то 

одређеним местима 

□-5 □-__ □-0 

5.  
Да ли је дато обавештење о праву ношења предмета и ручног 

пртљага, које је путник дужан сам да чува □-5 □-__ □-0 

6.  

Да ли су Актом прописане мере за ефикасну заштиту људи, имовине 

и животне средине у унутрашњи ред у области железничког 

саобраћаја на прописан начин у складу са законом и општим актима 

којима се уређује безбедност и интероперабилност 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  

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Сектор за инспекцијски надзор 

Група за инспекцијске послове железнице 

Београд, Омладинских бригада 1 
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7.  
Да ли је дефинисана структура и организација служби за заштиту 

људи, имовине и животне средине у области железничког саобраћаја  

односно за одржавање унутрашњег реда на железници 
□-5 □-__ □-0 

8.  

Да ли је дефинисано које су лица овлашћена за рад у служби за 
заштиту људи, имовине и животне средине у области железничког 

саобраћаја  односно унутрашњег реда на железници и посебном 

надзору над њиховим радом 

□-5 □-__ □-0 

9.  

Да ли су дефинисане службене ознаке, службена одећа и заштитна 

одећа и обућа за раднике у служби за заштиту људи, имовине и 

животне средине у области железничког саобраћаја  односно 

одржавање унутрашњег реда 

□-5 □-__ □-0 

10.  
Да ли се редовно достављају извештаји о неправилностима и против 

правним радњама од утицаја на ефикасну заштиту људи, имовине и 

животне средине и унутрашњи ред на железници 
□-5 □-__ □-0 

ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                                   =    
Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥49 46-48 41-45 36-40 ≤35 

Проценат 98% - 100% 92% - 96% 82% - 90% 61% - 80% ≤ 70% 

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

Код одговора делимично 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  

 


