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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                 Број контролне листе: 007 
 

КОНТРОЛА ПОСЛОВНОГ РЕДА СТАНИЦЕ I ДЕО 
 

Закон о железници („Службени гласник РС“, бр.45/13 и 91/2015) и  

Закон о безбедности и интероперабилности железнице („Службени гласник РС“, бр. 104/2013 и 66/2015 – др. Закон, 92/2015) 

Р.Б Питање 

Одговорi 

Да 
Делимично 

(образложити) 

 

Не 

1. 
Да ли постоји пословни ред станице I део који је одобрен од 

Инфраструктуре железнице Србије? □-5 

 

□__ 
□-0* 

2. 
Да ли постоји као прилог Пословном реду I део, шематски 

приказ станице? □-5 

 

□__ □-0* 

3. 
Да ли као прилог Пословном реду I део постоји Упутство за  

руковање уређајем међусигналне зависности? □-5 □__ □-0* 

4. 
Да ли постоји као прилог Пословном реду I део шема 

секционисања контактне мреже станице? □-5 □__ □-0* 

5. 
Да ли постоји као прилог Пословном реду I део Упутство за 

руковање СС уређајима за обезбеђење пута вожње? □-5 □__ □-0* 

6. 
Да ли постоји као прилог Пословном реду I део Упутство за 

руковање ТТ уређајима и средствима везе?  □-5 □__ □-0* 

7. 

Да ли постоји као прилог Пословном реду I део Упутство за 

руковање информационим системом за праћење кретања 

возова? 
□-5 □__ □-0 

8. 

Да ли постоји као прилог Пословном реду I део узорци 

књига примопредаје службе отправника возова, надзорника 

скретничара, скретничара, пописног возовође, телеграфисте-

телепрнтеристе? 

□-5 □__ □-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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9. 
Да ли постоји као прилог у Пословном реду I део Упутство 

за послуживање индустријског колосека? □-5 □__ 

 

□-0 

10.  
Да ли постоји као прилог Списак радника који су на доказан 

начин упознати са одредбама Пословног реда I део? □-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% 72% - 80% ≤ 70% 

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  

 

                                                           
1) У квадратиће одговора се уносе поени у зависности од анализираног ризика. За позитивне одговоре  поени су од 1 до 5 а за негативне одговоре 
је 0 
 2) Ако је „не“ са звездицом степен ризика је критичан а питање је елиминационо у даљем надзору  


