
Образац: 021 ПРОВЕРА СПРОВОЂЕЊА УНУТРАШЊЕГ РЕДА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ Страна 1 

 

 
 

Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                   Број контролне листе: 021 

 
ПРОВЕРА СПРОВОЂЕЊА УНУТРАШЊЕГ РЕДА 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) 
Не 

1.  
Да ли управљач именовао железничке раднике за одржавање 

унутрашњег реда у железничком саобраћају?  
□-5 □-__ □-0 

2.  
Да ли је управљач издао легитимацију овлашћеним железничким 

радницима за одржавање унутрашњег реда?  
□-5 □-__ □-0 

3.  
Да ли управљач води евиденције о издатим легитимацијама за 

одржавање унутрашњег реда?  
□-5 □-__ □-0 

4.  
Да ли је управљач истакао натписе, упозорења и симболе којима се 

дефинишу понашања за сва лица која се нађу на местима 

предвиђеним за приступ и кретање на железничком подручју?   

□-5 □-__ □-0 

5.  

Да ли је управљач унутрашње просторе у железничким објектима, 

учинио да буду  визуелно уредни и потпуно прегледни, односно у том 

циљу, из канцеларијских простора, ходника, холова, пролаза, 

санитарних чворова, уклонио све предмете који немају јасно 

дефинисану сврху, а могу бити погодни за скривање експлозивних и 

других разарајућих или испаравајућих направа?  

□-5 □-__ □-0 

6.  
Да ли су сви објекти и простори у којима се тренутно не одвија радни 

процес затворени и прописно заштићени? □-5 □-__ □-0 

7.  
Да ли железнички радници, непосредно по доласку на посао, детаљно 

прелгедају простор који се односи на њихово радно место како би 

утврдили присуство сумњивих предмета или направа? 
□-5 □-__ □-0 

                                                           
1) Оцена у зависности од процењеног ризика је од 1-5 а за негативне одговоре је 0 

 

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 је управљач предузео мере да неовлашћеним лицима спречи 

приступ, кретање и задржавање на железничком подручју које није 

одређено за путнике и друга лица? 

□-5 □-__ □-0 

ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                                      =    
Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број 

бодова 

Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥ 36 31 – 35 27 – 30 24 – 27 ≤ 23 

Проценат 91% - 100% 81% - 90% 71% - 80% 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 

 

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

 

Надзирани субјект Примио копију - присутно овлашћено лице управљача 

Назив  Име и презиме  

Адреса  Потпис  

Инспекцијски надзор по 

налогу, представци или пријави 
 Број  Датум  

Контролу 

извршио 

Место  Име презиме  
М.П. 

Датум  Потпис  

 


