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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                   Број контролне листе: 015 

 
ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ РАДА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ РАДНИКА У СТАНИЦАМА И ДРУГИМ СЛУЖБЕНИМ МЕСТИМА, 

ОПЕРАТИВНИМ ОДЕЉЕЊИМА И ЦЕНТРИМА ЗА ДАЉИНСКО УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ 
 

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 су железнички радници у надзираном службеном месту уредно 

униформисани? □-5 □-__ □-0 

2.  
Да ли се железнички радници у надзираном службеном месту понашају 

уредно и исправно (или показују знаке алкохолне поремећености или се 

налазе под дејством психоактивних контролисаних супстанци)?   

□-5 □-__ □-0* 

3.  
Да ли железнички радник у надзираном службеном месту има дозволу 

за обављање послова регулисања железничког саобраћаја? □-5 □-__ □-0* 

4.  
Да ли су железнички радници у надзираном службеном месту 

користили прописан дневни одмор станичног особља? □-5 □-__ □-0 

5.  
Да ли железнички радници у надзираном службеном месту 

задовољавају услове у стручном погледу? □-5 □-__ □-0* 

6.  
Да ли железнички радници у надзираном службеном месту   

задовољавају услове у здравственом поглчеду?                                                                                                                                                                                                                                                                                   □-5 □-__ □-0* 

7.  
Да ли су железнички радници у надзираном службеном месту доказно 

упознати са интерним актима који уређују област регулисања 

железничког саобраћаја ПРС, ТПРС, наредбе,...)? 

□-5 □-__ □-0* 

8.  
Да ли железнички радници у надзираном службеном месту прописно 

воде евиденције и извештаје о саобраћају и раду возова и маневарских □-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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састава? 

9.  
Да ли железнички радници у надзираном службеном месту обављају 

визуелне прегледе скретница и укрштаја ради утврђивања 

исправности, употребљивости чистоће и подмазаности? 

□-5 □-__ □-0 

10.  

Да ли железнички радници у надзираном службеном месту обављају 

послове и радне задатке у складу са прописима који уређују послове и 

радне задатке за надзирано службено место (ПРС, ТПРС, правилници, 

упутства, наредбе,...)? 

□-5 □-__ □-0 

11.  
Да ли се исправно и прописно обавља надзорна служба у надзираном 

службеном месту?  □-5 □-__ □-0 

12.  Да ли службеном место располаже са ажурном библиотеком прописа? □-5 □-__ □-0 
ОСТВАРЕН УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                                =    
Заокружи степен ризика у 

односу на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥ 59 56 – 58 51 – 55 46-50 ≤ 45 

Проценат 98% - 100% 93% - 96% 85% - 92% 76% - 83% ≤ 75% 

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  

 


