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МОДЕЛ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О УСЛУЖНОМ ОБЈЕКТУ 
    

Број 

поглавља 
Наслов Водич за примену Предложени текст 

 
ВЕРЗИЈЕ 

Треба навести све претходне верзије заједно са кратким 

описом измена 

 

 САДРЖАЈ   

  У члану 2. Уредбе о измени Уредбе о појединостима 

поступка и критеријумима који се примењују за приступ 

услугама које се пружају у услужним објектима (Службени 

гласник РС“ 13/2020), наводи се да је управљач 

инфраструктуре дужан да, после спроведених консултација 

са: Дирекцијом за железнице, подносиоцима захтева, 

железничким превозницима, операторима услужних објеката 

и другим заинтересованим странама, припреми модел који 

оператори услужних објеката могу користити за достављање 

информација о услужном објекту. 

Овај модел за достављање информација о услужном објекту 

је сачињен је на основу одредаба Правилника о елементима 

информације о услужном објекту („Службени гласник РС“ 

број 66/2019) као и документа који се односи на информације 

о услужном објекту а које су развили Европско удружење 

управљача инфраструктуре (RNE) и Независна група 

железничких регулаторних тела (IRG-Rail) у сарадњи са 

железничком сектором (документ под називом Common 

Template for Service Facilities). 

Оператори услужних објеката могу одлучити да ли ће 

применити овај модел за достављање информација или 

развити свој модел који ће бити објављен на њиховој 

интернет страници под условом да су испуњени сви правну 

захтеви. 
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1. Опште информације 

1.1 Увод 

• Објасните сврху овог документа 

• Наведите назив услужног објекта и врсту услужног објекта 

сходно члану 15. Закона о железници („Службени гласник 

РС“ број 41/2018) 

• Укратко представите услужни објекат 

• Наведите где се информација о услужном објекту објављује 

[Назив услужног објекта] је 

израдио ову информацију о 

услужном објекту у складу са 

одредбама Правилника о 

елементима информације о 

услужном објекту („Службени 

гласник РС“ број 66/2019) 

 

[Назив услужног објекта] је 

(изаберите једну или више 

категорија од 1) до 9) члана 15. 

став 2. Закона о железници 

(„Службени гласник РС“ број 

41/2018) 

[Назив услужног објекта] је 

(укратко представите услужни 

објекат) 

Ова информација о услужном 

објекту објављена је на интернет 

страници www.xxxxxx.xx 

 

1.2 
Оператор услужног 

објекта 

• Име, адреса и контакт подаци за све операторе услужних 

објеката (члан 3. став 2. под 2) Правилника о елементима 

информације о услужном објекту („Службени гласник РС“ 

број 66/2019)) 

• Ако услужним објектом управља више од једној оператора 

или ако услуге у вези са обављањем железничког превоза 

пружа више од једног оператора, назначити да ли је потребно 

поднети посебне захтеве за приступ објектима и тим услугама 

(члан 3. став 2. под 8) Правилника о елементима информације 

о услужном објекту („Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

 

 
 

http://www.xxxxxx.xx/
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1.3 
Период важења и 

поступак ажурирања 

• Наведите датуме периода важења информације о услужном 

објекту 

• Опишите како се Информација о услужном објекту ажурира 

 

 

Примери: 

• Овај документ се ажурира сваке 

године у време објављивања 

Изјаве о мрежи, осим ако су због 

промена у садржају потребне 

ванредне измене 

• Овај документ се ажурира сваке 

године на ХХ.ХХХХ, осим ако 

измене садржаја захтевају додатне 

измене 

• Овај документ се ажурира по 

потреби 

 

 

2. Услуге 

2.X Назив услуге 

 

 

 

• Опис свих услуга у вези са обављањем железничког 

превоза  које се пружају у услужном објекту и врста тих 

услуга (основне, додатне, пратеће) (члан 3. став 2. под 5) 

Правилника о елементима информације о услужном 

објекту („Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

• Алтернативно, објавите везу до интернет странице на којој 

се налазе све потребне информације 

• Х се односи на број пружених услуга у вези са обављањем 

железничког превоза 
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3. Опис услужног објекта 

3.1 
Списак свих 

постројења 

• По потреби, списак свих постројења, зграда и опреме у 

оквиру услужног објекта у којем се пружају услуге у вези 

са обављањем железничког превоза (члан 3. став 2. под 1) 

Правилника о елементима информације о услужном 

објекту („Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

 

[Напомена: Ако је могуће укључити све информације из тачке 

3.Х у једну табелу у тачки 3.1 (један ред за свако постројење, 

а у колонама се наводе „Место“, „Радно време“, „Техничке 

карактеристике“ и „Планиране промене техничких 

карактеристика“), онда није потребно посебно наводити у 

тачки 3.Х] 

У случају да услужни објекат има 

само једно постројење: 

• Овај услужни објекат се састоји 

од једног постројења. 

 

У случају веома сложеног 

услужног објекта који је већ 

објавио информацију о услужном 

објекту:   

• Списак постројења је објављен 

на интернет страници 

www.xxxxxx.xx  

• Опис ових постројења објављен 

је на интернет страници 

www.xxxxxx.xx [у овом случају 

тачке 3.2 до 3.Х могу се 

изоставити] 

3.X Назив постројења Х 

• Х означава резервацију места како би тачке за свако 

постројење могле бити нумерисане на исти начин 

• Ако услужни објекат има само једно постројење, 

нумерисање поглавља се завршава са тачком 3.2.4. Ако 

услужни објекат има два постројења, нумерисање поглавља 

се завршава са тачком 3.3.4. 

 

3.X.1 Место • Место на ком се налази постројење 

Примери: 

• GPS координате постројења 

• Како доћи до постројења 

• Приступ путем 

• Mесто на ком је услужни објекат 

повезан са јавном железничком 

инфраструктуром,а где је то 

релевантно и назив службеног 

места  
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3.X.2 Радно време • Радно време постројења 

Примери: 

• Радно време 

- понедељак- петак 

- субота-недеља 

• Радно време током празника 

- нерадни дани 

• Радно време појединих услуга  

• Радно време 

- понедељак-петак 

- субота-недеља 

• Радно време током празника  

-нерадни дани 

3.X.3 
Техничке 

карактеристике 
• По потреби, опис техничких карактеристика постројења 

Примери: 

• Технички параметри 

• Одвојни колосеци: број и дужина 

колосека  

• Споредни колосеци: број и 

дужина колосека  

• Колосеци за ранжирање и 

маневрисање: број и дужина 

колосека  

• Техничка опрема за утовар и 

истовар (дизалице, рампе, 

виљушкари) 

• Техничка опрема за прање 

• Техничка опрема за одржавање 

• Капацитети за складиштење 

3.X.4 

Планиране измене 

техничких 

карактеристика 

• Информације о променама техничких карактеристика и 

привременим ограничењима капацитета услужног објекта, 

који могу имати значајан утицај на рад услужног објекта, 

укључујући и планиране радове  (члан 3. став 2. под 13) 

Правилника о елементима информације о услужном објекту 

(„Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

Примери: 

• Детаљи о индикативним 

инвестицијама 

о Попис пројеката 

о Место 

о Врста пројекта 

о Почетак / завршетак радова 
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4. Цене 

4.1 
Информације о 

ценама 

• Информације о ценама за приступ услужном објекту и 

ценама за сваку од услуга које се пружају у тим објектима 

(члан 3. став 2. под 14) Правилника о елементима 

информације о услужном објекту („Службени гласник РС“ 

број 66/2019)) 

 

4.2 
Информације о 

попустима 

• Информације о принципима система попуста који се нуде 

подносиоцима захтева, поштујући захтеве који се односе на 

чување пословних тајни (члан 3. став 2. под 15) Правилника 

о елементима информације о услужном објекту 

(„Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

 

5. Услови приступа 

5.1 Правни захтеви 

Информације о томе да ли је потребно склапање уговора, да 

ли се траже посебна уверења или осигурање 

• Модел уговора о приступу и општих услова (најмање у 

случају када су оператори услужних објеката и пружаоца 

услуга у вези са обављањем железничког превоза под 

директном или индиректном контролом контролног субјекта) 

(члан 3. став 2. под 10) Правилника о елементима 

информације о услужном објекту („Службени гласник РС“ 

број 66/2019)) 

 

 

5.2 Технички услови 
• По потреби, опис техничких услова које морају испуњавати 

железничка возила која улазе у услужни објекат 

Примери: 

• Врста возног парка 

• Максимална дужина воза, 

ширина колосека, маса 

5.3 Самопружање услуга 

• Информације о могућности самопружања услуга у вези са 

обављањем железничког превоза и условима који се на то 

примењују (члан 3. став 2. под 6) Правилника о елементима 

информације о услужном објекту („Службени гласник РС“ 

број 66/2019)) 
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5.4 IT системи 

 

 

• Када је то релевантно, информације о условима коришћења 

информационих система оператора, ако се од подносилаца 

захтева тражи коришћење таквих система и правила која се 

односе на заштиту поверљивих података (члан 3. став 2. под 

11) Правилника о елементима информације о услужном 

објекту („Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

 

 

 

6. Додела капацитета 

6.1 

Захтеви за приступ 

услужном објекту 

или услугама у вези 

са обављањем 

железничког превоза 

 

 

 

• Информације о поступку за подношење захтева за приступ 

услужном објекту или услугама које се пружају у том објекту, 

или и једно и друго, укључујући рокове за подношење захтева 

и рокове за обраду тих захтева (члан 3. став 2. под 7) 

Правилника о елементима информације о услужном објекту 

(„Службени гласник РС“ број 66/2019))  

• За објекте којима управља више од једног оператора или у 

којима услуге у вези са обављањем железничког превоза 

пружа више од једног оператора, назнака да ли је потребно 

поднети посебне захтеве за приступ објектима и тим услугама 

(члан 3. став 2. под 8) Правилника о елементима информације 

о услужном објекту („Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

• Информације о минималном садржају и форми захтева за 

приступ услужним објектима и услугама у вези са обављањем 

железничког превоза или образац таквог захтева (члан 3. став 

2. под 9) Правилника о елементима информације о услужном 

објекту („Службени гласник РС“ број 66/2019)) 
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6.2 Одговор на захтев 

• Опис одговора на захтеве (члан 7. Уредбе о појединостима 

поступка и критеријумима који се примењују за приступ 

услугамакоје се пружају у услужним објектима (Службени 

гласник РС 57/2019, 13/2020)  

• Опис поступка координације и регулаторних мера из члана 

8. Уредбе о појединостима поступка и критеријумима који 

се примењују за приступ услугамакоје се пружају у услужним 

објектима (Службени гласник РС 57/2019, 13/2020) и 

критеријуми за давање предности из члана 9. Уредбе ((члан 3. 

став 2. под 12) Правилника о елементима информације о 

услужном објекту))  

 

6.3 

Информације о 

променама 

техничких 

карактеристика и 

привременим 

ограничењима 

капацитета 

• Информације променама техничких карактеристика и 

привременим ограничењима капацитета услужног објекта 

који могу имати значајан утицај на рад услужног објекта, 

укључујући и планиране радове (члан 3. став 2. под 13) 

Правилника о елементима информације о услужном објекту 

(„Службени гласник РС“ број 66/2019)) 

 

 


