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Тематска секција: 

 

ПРОЈЕКТИ НА ЖЕЛЕЗНИЦИ 
 
 
 
Тематске и територијалне секције дефинисане су у тачки 7, чланови 83 - 91 
Статута ДИЖС. 

 
ЦИЉ ФОРМИРАЊА СЕКЦИЈЕ: 
 
 Побољшање статуса дипломираних инжењера железничког саобраћаја у 

изради и реализацији пројеката на железници, али и у ширем смислу, 
 Активно учешће дипломираних инжењера железничког саобраћаја у креирању 

прописа који се односе на израду и реализацију пројеката на железници, 
 Међусобна сарадња, усаглашавање и координација инвеститора, пројектаната, 

ревидената и корисника пројеката на железници, 
 Већа употребна вредност пројеката на железници, 
 Афирмација дипломираних инжењера железничког саобраћаја која ће довести 

и до веће могућности њиховог запошљавања. 
 
ПРОГРАМ РАДА СЕКЦИЈЕ: 
 
1. Структура и садржај пројектних задатака за Саобраћајне студије, односно 

Идејно решење, Генерални, Идејни и Главни пројекат железничког саобраћаја, 
 
2. Структура и садржај документације на нивоу Саобраћајне студије, односно 

Идејног решења, Генералног, Идејног и Главног пројекта железничког 
саобраћаја, са оријентационом динамиком и међусобним условљеностима, 

 
3. Доследно залагање у изради документације за приступ од општег (стратегије, 

комплексни пројекти мреже, региона, железничког чвора или целовите пруге, 
односно планска документација) ка појединачном, 

 
4. Покретање иницијативе код надлежних институција да у пројектима на 

железници технолошки пројекат буде базни и синтезни за све остале струке, 
уз услов, да исти воде само дипломирани инжењери железничког саобраћаја, 

 
5. Покретање иницијативе код надлежних институција да Претходне студије 

оправданости и Студије оправданости за инвестирање у железничку 
инфраструтуру и возна средства воде само дипломирани инжењери 
железничког саобраћаја, 

 
6. Активно учешће инвеститора, пројектаната, ревидената и корисника пројеката 

на железници (служби за стратегију, развој, инвестиције и експлоатацију) 
почев од израде пројектних задатака, па све до предаје Главних пројеката, 

 
7. Уређење рецензија Саобраћајних студија и Идејних решења, стручне контроле 

Идејних пројеката, Претходних студија оправданости и Студија оправданости, 
као и техничке контроле Главних пројеката, 
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8. Јасно дефинисање и разграничење улога Железничке ревизионе комисије, 

Републичке ревизионе комисије и Дирекције за железнице, 
 
9. Потребни услови и референце кандидата, садржај, литература и начин 

полагања стручног испита при Инжењерској комори Србије, 
 
10. Потребни услови и референце кандидата (Главни пројекти) за добијање личне 

лиценце Инжењерске коморе Србије за израду пројеката железничког 
саобраћаја у области железничке инфраструтуре, 

 
11. Потребни услови и референце привредних друштава за добијање лиценце за 

израду пројеката железничке инфраструтуре, 
 
12. Покретање иницијативе код надлежних институција за увођење лиценци за 

израду пројеката железничких возних средстава, 
 
13. Едукација чланова ДИЖС о пројектима на железници, 
 
14. Све остало за шта чланови секције процене да је од интереса. 
 
 
У Београду, 30.01.2011. 
 ПРЕДСЕДНИК СЕКЦИЈЕ: 
 
 
 
 ______________________________ 
 Данко Трнинић, дипл.инж. 


