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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                   Број контролне листе: 013 

 
ПРОВЕРА ИЗВРШЕЊА РЕДА ВОЖЊЕ У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ КОД ПРЕВОЗНИКА 

 

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 надзирани воз саобраћао у саставу по СТУ-А за важећи ред 

вожње? □-5 □-__ □-0 

2.  Да ли су кола у надзираном возу чиста (споља и изнутра)? □-5 □-__ □-0 

3.  
Да ли су уређаји за грејање (хлађење) и осветљење на надзираном возу 

у исправном стању? □-5 □-__ □-0 

4.  Да ли су кола  на надзираном возу прописно загрејана/расхлађена? □-5 □-__ □-0 

5.  Да ли у резервоарима (судовима) за воду на надзираном возу има воде? □-5 □-__ □-0 

6.  
Да ли су санитарни уређаји на надзираном возу исправни и да ли има 

довољно тоалетне хартије и сапуна? □-5 □-__ □-0 

7.  
Да ли су, у случају поледице, степенице, прелазнице и платформе на 

надзираном возу очишћене од леда и посуте средством против леда? □-5 □-__ □-0 

8.  Да ли врата и прозори на надзираном возу добро затварају? □-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 



Образац: 013                                ПРОВЕРА ИЗВРШЕЊА РЕДА ВОЖЊЕ У ПУТНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ КОД ПРЕВОЗНИКА                                   Страна 2 

 

9.  
Да ли на колима надзираног воза на видном постоје путоказне табле 

које обавештавају путнике о релацији воза? □-5 □-__ □-0 

10.  
Да ли на надзираном возу постоје ознаке које обавештавају путнике о 

бројевима седишта, резервацијама, забрани пушења, тоалету и слично? □-5 □-__ □-0 

11.  
Да ли се на надзираном возу налази предвиђен број кондуктера по 

турнусу возопратног особља)? □-5 □-__ □-0 

12.  
Да ли се у станици кондуктери налази на прописаном месту код 

надзираног воза? □-5 □-__ □-0 

13.  
Да ли кондуктер код надзираног воза помаже путницима у 

манипулацији и упућује их на одговарајућа места? □-5 □-__ □-0 

14.  
Да ли је кондуктер у надзираном возу љубазан при опхођењу са 

путницима? □-5 □-__ □-0 

15.  
Да ли кондуктер код надзираног воза прописно даје сигналне знаке 

возопратног особља? □-5 □-__ □-0 

16.  
Да ли је кондуктер код надзираног воза прописно и уредно 

униформисан и да ли поседује кондуктерску торбу са прописаним 

обрасцима, куриром и прописаном опремом за рад? 
□-5 □-__ □-0 

17.  
Да ли се возопратно особље код надзираног воза понаша уредно и 

исправно (или показују знаке алкохолне поремећености или се налазе 

под дејством психоактивних контролисаних супстанци)?   
□-5 □-__ □-0* 

18.  
Да ли је особље вучног возила на надзираном возу возу прописно и 

уредно униформисано? □-5 □-__ □-0 

19.  
Да ли се особље вучног возила на надзираном возу понаша уредно и 

исправно (или показују знаке алкохолне поремећености или се налазе 

под дејством психоактивних контролисаних супстанци)? 
□-5 □-__ □-0* 

20.  
Да ли је особље вучног возила на надзираном возу поседује Дозволу за 

управљање вучним возилом? □-5 □-__ □-0* 

21.  
Да ли се у управљачници надзираног воза налазе само лица којима је 

дозвољено присуство у управљачници? □-5 □-__ □-0 

22.  
Да ли особље вучног возила на надзираном возу поседује важећу 

Књижицу реда вожње и прописане обрасце? □-5 □-__ □-0 

ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                              =    
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Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥105 96-104 78-95 76-85 ≤75 

Проценат 95% - 100% 87% - 94% 71% - 86% 69% - 77% ≤ 68% 

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  

 


