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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                     Број контролне листе: 008 

 
ПРОВЕРА УПРАВЉАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

 

Закон о железници ("Сл. гласник РС", бр 45/2013и 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 Управљач поседује железничку инфраструктуру која је 

изграђена и одржавана у складу са прописима и стандардима којима 

се уређује безбедност железничког саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

2.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на преглед пруга са основним 

техничким подацима? 

□-5 □-__ □-0 

3.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на преглед профила по пругама 

(деоницама пруге)? 

□-5 □-__ □-0 

4.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на преглед службених места по 

пругама и преглед сигнално-сигурносних постројења по пругама? 

□-5 □-__ □-0 

5.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на преглед телекомуникационих 

постројења по пругама? 

□-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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6.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на преглед меродавних нагиба и 

отпора по пругама? 

□-5 □-__ □-0 

7.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на дужину пруга по категоријама? 
□-5 □-__ □-0 

8.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на дужину станичних колосека? 
□-5 □-__ □-0 

9.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на дужину пруга и станичних 

колосека индустријских железница? 

□-5 □-__ □-0 

10.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке о железничкој 

инфраструктури који се односе на преглед индустријских колосека? 
□-5 □-__ □-0 

11.  
Да ли Управљач уредно евидентира податке који се односе на преглед 

возних средстава која се користе за одржавање инфраструктуре са 

серијским и индивидуалним бројем? 

□-5 □-__ □-0 

12.  
Да ли Управљач инфраструктуре има списак прописа и стандарда 

који се примењују за одржавање инфраструктуре, организовање и 

регулисање саобраћаја и одржавање возних средстава? 

□-5 □-__ □-0 

13.  
Да ли Управљач инфраструктуре има употребне дозволе и потврде о 

техничкој исправности за свако возно средство које се користи за 

одржавање инфраструктуре? 

□-5 □-__ □-0 

14.  

Да ли Управљач инфраструктуре има изјаву одговорног лица да је 

железничка инфраструктура технички исправна у складу са 

прописима и стандардима којима се уређује безбедност железничког 

саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

15.  
Да ли Управљач инфраструктуре има изјаву одговорног лица да се 

организовање и регулисање железничког саобраћаја обавља у складу 

са прописима којима се уређује безбедност железничког саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

16.  
Да ли Управљач инфраструктуре има изјаву одговорног лица да се 

возна средства одржавају у складу са прописима за одржавање возних 

средстава? 

□-5 □-__ □-0 
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17.  
Да ли Управљач инфраструктуре има израђену и да ли је објављена 

Изјава о мрежи? 
□-5 □-__ □-0 

18.  Да ли је Изјава о мрежи има дефинисан рок важења? □-5 □-__ □-0 

19.  
Да ли Изјава о мрежи има списак адреса надлежних служби и контакт 

особа у вези добијања додатних информација? 
□-5 □-__ □-0 

20.  
Да ли Изјава о мрежи дефинише опште услове за приступ 

железничкој инфраструктури из закона којим се уређује железнички 

саобраћај? 

□-5 □-__ □-0 

21.  
Да ли Изјава о мрежи садржи образац уговора о коришћењу 

железничке инфраструктуре? 
□-5 □-__ □-0 

22.  
Да ли Изјава о мрежи садржи списак прописа који се примењују на 

железничкој инфраструктури и у граничним станицама које мора 

познавати особље превозника? 

□-5 □-__ □-0 

23.  Да ли Изјава о мрежи садржи списак граничних прелаза? □-5 □-__ □-0 

24.  

Да ли Изјава о мрежи садржи ограничења за саобраћај (у погледу 

превоза опасне робе, извршења операција које могу проузроковати 

буку или загађење животне средине, употребе стан. постројења, уска 

грла, ограничења због тунела и мостова и сл.)? 

□-5 □-__ □-0 

25.  Да ли Изјава о мрежи садржи објекте и постројења за додатне услуге? □-5 □-__ □-0 

26.  
Да ли Изјава о мрежи садржи опште критеријуме за доделу трасе из 

закона којим се уређује железнички саобраћај? 
□-5 □-__ □-0 

27.  
Да ли Изјава о мрежи садржи рокове за подношење захтева за доделу 

трасе? 
□-5 □-__ □-0 

28.  Да ли Изјава о мрежи садржи образац захтева за доделу трасе? □-5 □-__ □-0 

29.  
Да ли Изјава о мрежи садржи списак услуга које су предмет уговора 

за основни пакет услуга? 
□-5 □-__ □-0 

30.  
Да ли Изјава о мрежи садржи списак услуга које су предмет уговора 

за додатни пакет услуга? 
□-5 □-__ □-0 
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31.  
Да ли Изјава о мрежи садржи методологију за израчунавање висине 

накнада за услуге из основног пакета услуга и износ накнада за услуге 

из основног пакета услуга? 

□-5 □-__ □-0 

32.  
Да ли Изјава о мрежи садржи методологију за израчунавање висине 

накнада за услуге из додатног пакета услуга и износ накнада за услуге 

из додатног пакета услуга? 

□-5 □-__ □-0 

33.  
Да ли Изјава о мрежи садржи процедуру за сторнирања и отказе 

коришћења трасе? 
□-5 □-__ □-0 

34.  Да ли Изјава о мрежи садржи процедуру за измену трасе? □-5 □-__ □-0 

35.  
Да ли Управљач испуњава услов у погледу стручне оспособљености 

лица која раде на пословима одржавања железничке инфраструктуре 

и организовања и регулисања железничког саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

36.  
Да ли Управљач испуњава услов у погледу здравствене спреме лица 

која раде на пословима одржавања железничке инфраструктуре и 

организовања и регулисања железничког саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

37.  

Да ли Управљач уредно евидентира податке о радним местима, 

стручној спреми и броју лица која раде на пословима одржавања 

железничке инфраструктуре и организовања и регулисања 

железничког саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

38.  

Да ли Управљач има списак прописа којима се уређује стручна 

оспособљеност и здравствена способност лица која раде на пословима 

одржавања железничке инфраструктуре и организовања и 

регулисања железничког саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

39.  

Да ли Управљач има изјаву одговорног лица на прописаном обрасцу 

да лица која раде на пословима одржавања железничке 

инфраструктуре и организовања и регулисања железничког 

саобраћаја испуњавају услове у погледу стручне оспособљености и 

здравствене способности у складу са прописима којима се уређује 

безбедност железничког саобраћаја? 

□-5 □-__ □-0 

40.  

Да ли Управљач испуњава услов у погледу службе за надзор над 

обављањем одржавања железничке инфраструктуре и организовања 

и регулисања железничког саобраћаја сходно општим актима којим 

се уређује организација службе за унутарњи надзор? 

□-5 □-__ □-0 
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41.  

Да ли Управљач испуњава услов у погледу службе за унутарњи 

надзор над обављањем одржавања железничке инфраструктуре и 

организовања и регулисања железничког саобраћаја сходно 

организационом дијаграму службе за надзор?      

□-5 □-__ □-0 

42.  
Да ли Управљач има списак лица са називом радних места и 

стручном спремом, која су овлашћена за обављање унутрњег надзора? 
□-5 □-__ □-0 

ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                                   =    
Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥201 191-200 181-190 171-180 ≤170 

Проценат 96% - 100% 91% - 95% 86% - 90% 81% - 85% ≤ 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  

 


