
СПИСАК КОНТРОЛНИХ ЛИСТИ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ 

Р. Бр. Назив контролне листе Напомена 

1. Провера законитости рада надзираног објекта  

2. 
Провера законитости радова на изградњи, реконструкцији и државању 

железничке инфраструктуре 
 

3. 
Провера техничке документације за изградњу, реконструкцију 

и одржавање железничке инфраструктуре  
 

4. 

Провера испуњености услова прописаних за лица који врше послове 

пројектовања, унутрашње и техничке контроле техничке документације, 

руковођења извођењем радова, и вршења стручног надзора и техничког 

прегледа објекта 

 

5. 

Провера стања железничке инфраструктуре и правилног одржавања 

Железничке инфраструктуре у складу са прописима којима се прописује 

Безбедност и интероперабилност у железничком саобраћају  

 

6. 

Провера стања железничких возила и њиховог правилног 

 одржавања  у складу са прописима којима се прописује  

Безбедност  и интероперабилност у железничком саобраћају  

 

7. Контрола пословног реда станице I део  

8. 
Провера управљача о испуњености услова за управљање железничком 

инфраструктуром 
 

9. 
Провера код превозника о испуњености услова за превоз путника,  

Лица и робе у железничком саобраћају 
 

10. 
Проверава испуњености услова за обављање превоза путника у 

железничком саобраћају 
 

11. 
Проверава се испуњеност услова за обављање превоза робе у железничком 

саобраћају 
 

12. 
Провера извршења реда вожње код управљача јавне железничке 

инфраструктуре 
 

13. Провера извршења реда вожње у путничком саобраћају код превозника  

14. Провера извршења реда вожње у теретном саобраћају код превозника  

15. 
Провера исправности рада железничких радника у станицама и другим 

службеним местима, оперативним одељењима и центрима за даљинско 

управљање саобраћајем 

 

16. 
Провера организовања унутрашњег надзора над безбедношћу и 

интероперабилношћу железничког саобраћаја и да ли се та контрола врши 

редовно и ефикасно 

 

17. 
Провера да ли се остварује ефикасна заштита људи, имовине и животне 

средине 
 

18. 
Провера примене прописа о поседању возова и вучних возила железничким 

радницима 
 

19. Провера примене прописа о поседању службених места железничким  



радницима 

20. 
Провера испуњености услова одвијања железничког саобраћаја на путним 

прелазима 
 

21. Провера спровођења унутрашњег реда у железничком саобраћају  

22. 

Контрола спровођења прописаних мера техничке и физичке заштите 

железничке инфраструктуре  које су од посебног значаја за безбедно 

одвијање и функционисање железничког саобраћаја  и мере заштите од 

одроњавања, бујица и других елементарних непогода  као и мера за 

обезбеђење железничког саобраћаја у зимском периоду 

 

23. 
Провера примене прописа којима се уређују пружни и заштитни пружни 

појас 
 

24. 
Провера правилног истраживања узрока несреће или незгоде у 

железничком саобраћају, Код управљача и превозника 
 

25. Провера испуњености услова из акта о индустријском колосеку  

26. Контрола испуњености услова за запослене на индустријском колосеку  

27. Провера испуњености услова за одржавање индустријског колосека  

28. 
Контрола испуњености услова за возна средства власника индустријског 

колосека 
 

   

 


