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Контролна листа инспекције за железнички саобраћај                                                   Број контролне листе: 023 

 

ПРОВЕРА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈУ ПРУЖНИ И ЗАШТИТНИ ПРУЖНИ ПОЈАС 
 

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) 

 ПРОВЕРА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ПОДРУЧЈУ 

1.  
Да ли објекти у железничком подручју који нису железничке намене имају 

сва потребна одобрења, сагласности и дозволе? □-5 □-__ □-0* 

2.  
Да ли је управљач инфраструктуре за ове објекте закључио уговор о праву 

службености пролаза и висину накнаде посебним актом? □-3 □-__ □-0 
 ПРОВЕРА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА У ЗАШТИТНОМ ПРУЖНОМ ПОЈАСУ 

3.  
Да ли објекти у заштитном појасу који нису железничке намене 

испуњавају потребне услове у погледу намене у складу са посебним 

прописима безбедности и ризика делатности? 
□-5 □-__ □-0* 

4.  
Да ли су од стране управљача инфраструктуре предузете мере заштите од 

пожара на местима где железница пролази кроз шуме односно земљишта 

засађеним пољопривредним културама? 
□-4 □-__ □-0 

5.  
Да ли су од стране превозника предузете све мере заштите од пожара од 

железничких возила? □-4 □-__ □-0 

6.  

Да ли су од стране корисника односно сопственика шума и земљишта 

предузете мере за уклањање дрвећа, растиња и лишћа у шумама у појасу 

од 10m и сазрелих пољопривредних култура у појасу од 5m на осталом 

земљишту и да ли су по потреби предузете мере заштите од пожара 

□-3 □-__ □-0 

 ПРОВЕРА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА У ИНФРАСТРУКТУРНОМ ПОЈАСУ 
                                                           
1) Оцена у зависности од процењеног ризика је од 1-6 а за негативне одговоре је 0 
2) Ако је „не“ са звездицом степен ризика је критичан а питање је елиминационо у даљем надзору  
* Посебна напомена: Бодују се искључиво одговори на питања за односну категорију делатности надзираног субјекта 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО 

ГРАЂЕВИНАРСТВА, 

САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ 

Сектор за инспекцијски надзор 

Група за инспекцијске послове железнице 

Београд, Омладинских бригада 1 
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7.  

Да ли се поштују прописи којима се дозвољава постављање каблова, 

електрични водови, ниског напона за осветљење, телефонске и 

телеграфске ваздушне линије и водови, трамвајски и тролејбуски 

контактни водови и постројења, канализације и цевоводи и други водови 

и слични објекти и постројења на основу издате сагласности управљача 

инфраструктуре издате у форми решења. 

□-6 □-__ □-0* 

8.  
Да ли се у инфраструктурном појасу поштују прописи у погледу забране 

одлагања отпада, смећа као и изливања отпадних вода   □-2 □-__ □-0 

9.  
Да ли је управљач инфраструктуре предузео мере у случају утврђених 

горе наведених неправилности. □-4 □-__ □-0 

10.  
Да ли је власник односно држалац поступио по захтеву управљача 

инфраструктуре у напред наведеном случају.  □-3 □-__ □-0 
 ПРОВЕРА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА У ПРУЖНОМ ПОЈАСУ 

11.  
Да ли се поштује пропис о изричитој забрани градње бјеката у пружном 

појасу? □-5 □-__ □-0* 

УТВРЂЕНИ УКУПАН БРОЈ БОДОВА =                                          =    
Заокружи степен ризика у односу 

на остварен број бодова 
Незнатан Низак  Средњи  Висок  Критичан 

Укупан број бодова ≥42 39 – 41 35 – 38 30-34 ≤ 28 

Проценат ≥95% 89% - 93% 80% - 87% 68% - 78% ≤ 64% 

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  

 


