
552. 
Ва основу, чл. 4 и 8 Уредбе о струци експлоата-

ции је железница), у саглтшсти са Комитетом $з< за-
конодавство и изградњу народне власти Владе 
„ФНРЈ, прописујем . 

П Р А В И Л Н И К 

0 ПРИПРАВНИЧКОМ СТАЖУ, СТРУЧНИМ ИСПИ-
ТИМА И КУРСЕВИМА ЗА СТРУКУ 

ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ЖЕЛЕЗНИЦА 
X — ПРИОР ЛИНИИЧКИ СТАЖ 

Члан 1 
У струци е<кспло«атадије железница приправнички 

стаж постој« за з-вање млађег техничара ©ксплоата-
ције железница. и млађег инжењера експлоатација 
железница-. 

Изузетно, од предњег става лица са завршеним 
е а обраћајмо-тр? напорним отсеком железничког тех-
никумЗ или са завршеном школом за отирашнике во-
зова или са завршеним курсом за отправник возова,, 
добијају звање мл?ђег техничара експлоатације же-' 
лезница без претходног приоравничког стажа*. 

Приправнички стг>ж може се скратити на две тре-
ћине прописаног стажа уколико се приправник осло«" 
собно за вршење послова одређеног звања. „ 

Члан 2 
Приправнички стаж има За циљ да- омогући (прак-

тачну службену делатност 'млађих техничара, односно 
млађих инжењера експлоатација железница у од-
носној гр.аии струке екоплоатације железница, ка,ко 
би'на најцелисходнији и најрационални ји начин могли 
у производњи примењивати" знања стечена« у школи. 

Приправници морају у току стажа упознати све 
дужности бт послове до свог будућег делокруг*. Ради 
тога«, за време пр управничке ог стажа., морају проћи 
кроз све секторе службе з>а, коју се припремају. 4 

Члан-З 
Приправници проводе овој стаж у извршним је* 

диницама односне гране струке експлоапатије желез-
ница (на- станицама*, у ложи окицама, секцијама ил« ра* 
дневницама), -а« ио потреби и У јединицама друге гра-
не, уколико је то предвиђено планом стажа. 

Приправише треба додељивати таквим једини-
цама у којима имају могућности за« извршење стажа! 
по прописаном плану. 

- Члан 4 
Обуком пршр а.вника руководи старешина, једи-

нице непосредно или преко одређених искусних слу-
жбеника«. . 

Старешина јединице односно одређени, службе-
ник, .поставља приправник конкретне теори је д . 
нарочито практичне задатке и проверава њихово! 
извршење. 

При давању задатака треба водити рачуна о сте-
пену школске спреме приправним тј. да. ли је у пи-
тању (приправник за звање млађег техничара или мла-
ђег инжењера експлоатацијо железница.. 

, Члан 5 
в Сваки приправник мора водити дневник рада у 

који детаљно уписује све постављене задатке, као и 
све елаборате које-је урадио и практичне радове-са-
којима се упознао у току стажа, са описом и свим 
потребним скицама, цртежима и осталим' графичким 
радовима*. 

Дневник рада се мора водити ажурно и из ње-
га се мора у сваком моменту видети шта је »приправ-
ник већ урадио, какве је задатке добио и кг.ко их -је 
решио, као и сва остала запажања припр-авника. 

Дневник рада 'прегледа и повремено оверава, ста-
решина! јединице односно службеник који -непосредно, 

ши обучавање пр нпр зен и ка.. 

Члан 6 
При прелазу из одељења у одељење односно из 

једне групације послова у другу шеф одељења" од-
носно вођа групације, уписује у дневник рада1 "'при-
медбу о општем успеху који је приправник показао 
за време стаж& извршеног у.том одељењу, односно 
групација послова-. -

Чл?н 7 
Ближе одредбе о спровођењу приор зеничког ста« 

жа издаје Генерални директор железница. 

И. СТРУЧНИ ИСПИТИ 
а) Стручни испит за при правника 

Члан 8 
У струци екоплоатације железница постоје сле-

дећи »приправнички стручни испити: 
1) за млађег техничара експлоатацији железница3 

а) службе парне вуче; 
б) службе електричне вуче;-

в) службе одржавања пруге; и 
г).службе сига ат о нсиг ур ножних постројења). 

2) За млађег инжењера експлоатације'железница: 
а) службе парне вуче; 
б) службе електричне вуче; 
в) службе одржавања« пруге; и 
г) службе сигнално-сигурносних постројења. 

Среда, 4 август 1948 
БЕОГРАД 
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Члан 9 
Приправник се пријављује за полагање стручног 

испита почетком последњег месеца пр штрезиичког 
стажа-,. 

У току пр »правничког ставка, {приправник мора! 
-положити теориски саобраћајна испит, а приправник 
»службе парне, вуче још и испит за> мз шии ово ђу пар« 
\них локомотива, односно .приправник службе електро* 
вуче, испит за« машиновођа електричних локомотива1. 

Теориски саобраћајна испи* полаже се по завр-
шеном делу пр-иправличког стажа на железничко! 
станици, а .»опит За м ашинов ођу парних локомотива, 
односно испит 'за машин е вођу електричиих локомо,-
тива, по завршеној пракси н)з вожњи. 

Члан 10 
Приправник може свој стручни испит (поновити 

.цео (из СЕ?1'ГХ предмета) или само из појединих пред-
" »мета. 

Цео »опит може се поновити два пута, и то у 
•случају када се при -првом односно другом полага* 
њу испита не положи више од половине предмета. 

Цео нашит -понавља се у року од три месеца после 
(првог полагања. Поједини предмети могу се понови-
ти и раније, о чему^ одлучује испитна -комисија. Ако 
кандидат прст полагању • ових предмета покаже неу-
спех сматра се да није положио цео испит. 

Кандидат кој« Је у току полагања испита одустао, 
сматра се да испит није положио. 

- 4 Члан 11 
" Припргзчнку, кЈо-ји из оправданих разлога не 

мо ме да полаже1 испит у одређеном року, може ста-
решина надлежан за постављење продужити Р-ок 
за полагање испи га за шест месеци. 

Члан 12 
За пола! ање стручног испита приправник под-

носи пријаву старешини своје организационе Једи-
нице, који ће Је, са свој™ мишљењем, Спровести 
испитној КОМИСИЈИ: УЗ пријаву се има ^ доставити и 
дневник рада који је приправник водио за^ време 
ск-ог пршравничког стажа и доказ о раније, по-
ложеним испитима. 

Члан 13 -
Стручни испит полаже се прчед испитном коми-

сијом Главне дирекције експлоатации је железница1 

коју именује 'главни директор експлоатацији же-
лезница. 

Испитна комисија одређује се посебно за сваку 
врсту испита почетком св:аке године из 'редова слу-
жбеника Гл св« е дирекције експлоатацијо желе-
зница. 

Сваком члану испитне комисије мора се одре-
дити и заменик 

Чланове испитне комисије и њихове заменике 
треба одређивати из редова нај спремнија службе-
ника односно службеника истакнутих у струци. 

- . Претседник испитне комисије је један од нај- , 
старијих чланова у струци експлоатација железница. 

Деловођа -(испитне комисије је заједнички за 
све комисије. Ову дужност обавља један од слу-
жбеника кадровског еектора:/отсека за школство/ 
кога одреди заменик главног директора по кадрре-
ским пословима. 

Деловођа испитне комисије нема право гласа 
пси »одлучивању о томе да ли -је кандидат испит 
положио или* не и не мора бити присутан обављању 
сваког испита. 

Основна дужност деловође испитне комисије Је-
сте да по упутствима претседник испитне комисије 

обавља- ову администрацију у вези-.са полагањем 
Стручних и опита. • 

Члан 14 
Испити се" редовно одржавају, у Главној дик 

рекцији експлоатацији железница, а ^могу се 'Одржа"* 
Дати и код појединих, службених јединица) уколико«, 
то -потреба службе захтева и за то постоје услови,, 
о чему, на ,предлог пр е тс единка испитне комисије,; 
'Одлучује главни директор експло атаци је железница* 

Чл:ан 16 
О току стручног испита води се записник У\ 

"Који се уноси време и месте одржавања испита, 
врсте испита, имена чланова испитне комисије, име-' 
на и с п и т а н и х кандидата, као и закључци испитне! 
комисије са оценама. 

Записник води деловођа испитне комисије или 
'један од најмлађих чланова кога1 Одреди прет-
седник. 

Записник потписују сви чланова .испитне коми-
сије и он се мора, заједно са осталим испитним' 
елаборатом, чувати у архиви Дирекције. 

Члан 16 
Испит јс писмени и усмени. 
Код писменог испита кандидат мого а добити 

"бар по један задатак (питање) 'из он1их предмета, 
код којих су могући практични писмени радови!. 
Из којих предмета ће се радити писмени радови, 
одлучује за сваки поједини испит испитна комисија. 

Писмене задатке (питања) одређује испитна ко-
мисија на предлог члана комисије који је за до-
тични предмет одређен као испитивач. 

Питања (задаци) за писмени испит морају се 
држати у тајности и објављују се кандидатима оног 
дана и часа када испит отпочне. 

Члн 17 
Писмене задатке кандидати' раде под надзором 

најмање једног члана, комисије. 
Време за које се писмени заатак има решити 

одређује и саопштав кандидатима испитна комисија. 
Испитна-' комисија ће кандидатима саопштити! 

са којим се помоћним средствима могу служити 
при изради писменог задатка. Употреба других по-
моћних средстава забрањена је и у тежем случају 
повлачи за собом удаљење са испита до наредног, 
испитним* рока. о чему одлучује испиша комисија. 

По завршетку писменог испита све радове ће 
прегледати члан испитне комисије који је одређен 
за испитивача зз гај предмет и предложити оцену. 
Дафин ит ив ну оцену утврдиће испитна комисија. / 

Члан 18 
На усмени испит пуштају се кандидати који су 

положили писмени испит. -
Усменом испиту присуствују шо« могућству сви 

чланови испитне комисије, а најмање два члана. 
Испитивач може унапред саставити' питања за 

усмени испит из прописаног испитног градива и 
распоредио их на посебне листиће, а може постав- , 
љати питања непосредно. 

Члан 19 
Оцену на усменом лопату даЈ'е -члан мсмисије-

испигивач, али се коначна оцена "своди комисиски, 
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Код .предмета који имају ет писмени испит крај-
ч н*а оцена се изводи из отела које је кандидат добио 

на писменом и усменом испиту и из општег утиска 
кој« је оставио на испиту. 

Члан 20 
Знање које кандидат покаже на писменом и 

усменом испиту , оцењује се следећим оценама: 
одличан, врло добар, добар и слаб. 

Кандидат је положио испит ако је из свих пред-
мета добио бар оцену доба-р. 

Поред оцена за сваки поједини предмет, канди-
дат се, на основу просечног успеха, одељује и 
општом оценом за све предмете. 

Члан 21 1 

По завршеном испитивању комисија закључује 
и потписује записник,, а затим претседник у при-
суству' чланова комисије, објављује" кандидатима 
резултат испита. \ 

Члан 22 1 

Кандидатима КОЈЈГ су положили испит, испитна 
тамишка ће ' издате сведочанепво о положеном 
испиту. 

Сведочанство садржи: генералије кандидата1, 
место и дан полагања испита, врсту испита и општу* 
Оцену коју је кандидат добио на испиту односно 
са каквим је успехом испит положио. 

Сведочанство потписује претседник и деловођа 
испитне комисије а доставља се кандидату преко* 

. бегове службене јединице. 

Члан 2'3 
Кандидата који није положио испит, испитна 

комисија ће обавестити и писмено преко његове 
Тужбене јединице. 

У извештају ће сб назначити да ли кандидат 
има право на поновни испит и у коме року, као и 
то-, да ли треба да се понови цео испит или само 
поједини предмети. 

• Члан 24 
„ . Резултат испита убележава се у све примерке 
кандидатов,сг службеничег листа. 

Члан 25 
По п о л о ж и м стручном испиту приправник се 

поставља на звање млађег техничара односно мла-
ђег инжењера експлоатации је железница. 

Члан 26 
Уколико би кандидат ради полагања одобреног -

;етруч»оЈг испита морао да отпутује у неко друго 
Место, такво путовање сматра се као службено пу-
товање за које приправник припада накнада тро-
шкова према прописима који регулишу ово питање* 

Ако кандидат неоправдано одустане од пола-
гања испита не припада му право на накнаду ,трот 
{шеова. 

9) Стручну испити" за звања за која није прописана 
приправничка служба 

Члз,н 27' 
У струци4 експло атаци је железница, постоје ц е -

рећи стручни; испити за звања за која није прози-
вана приправничка служба: 

, А) У с а о б р а ћ а ј н о - т р а н с п о р тно<ј, 
с л у ж б и 

1) 3,а млађег техничара експлоатације железни-
ца саобраћајно-транспортне службе. 

Овај испит устоји се из: 
а) телеграфско! испита; 
б) с а о б р а з н о г испита (теориоког и практич-

ног); и 
в) транспортно- комерцијалног испита. 

2) За железничког телеграфисту. 
- 3) За саобраћајно-транспортног желез!:и«*ара 

V класе (пописивача кола). .. -
4) За саобр.аћајно-транспортног железничар ј ТУ 

класе (колског евидентичара). 
5) За* сас^раћајно-транспортног железничара 111 

класе: 
•а) испит за кочничара, с и т н и ч а р а и мане-

ври сту; и 
б) испит за одјавничара-блокара. 

6) За саобраћајно-транспортног железничар^ II 
класе: 

а) испит за надзорника скретница; 
б) испит за* руководиоца маневре; , 
в) испит за конд^чтера; 
г) испит за. саобраћа ј,н ог от пр еин ика (досада-

шњи саобраћајни граничник); и 
д) испит за -транспортног отпремнина (доса* 

дашњи надзорник товарника, односно отпремим 
стражар); 

7) За са^браћајно-транспортног железничара 
I класе: 

а) испит за ревизора возова; 
б) испит за надзорника маневре; и -
в) испит за возовођу. 

Испити тод тачком 1 а), б) и в) претставка ју 
једну целину. 

Завршни - испит "ученика саобраћа јно-транспо,рт-
ног отсека железничко,- техникума признаје се кар 
положени телеграфски, теориски саобраћали и1 

транспортн:/о-комерцијални испит. 
Према томе, они по завршетку текникума по-

лажу на прузи само практични саобра-ћајни испит. 
* Завршни испит ученика школа и курсева за 

отправник возова признаје се као положени^, теле-
графски и теориски саобраћали испит. Према томе, 
они на прузи ползжу практични саобраћа јин испит 
и транспор ти о-комерци јални испит. 

Млађи 4 техничар експлоатације железница сао-
браћајно-транспортне службе дужан је да положи 
све стручне испите најдоцније у року од-две подине 
по ступању у службу, а д о | не положи све испите 
не може биги унапређен у више звање. 

Б) У ' с л у ж б и в у ч е : 
1) за железничар^ вуче IV класе (ложача); 
2) за железничара вуче ИГ класе" {машиновођу 

на маневри); 
3) за железничарз ѕуче П клао? (прегледача, 

кола); и ~ -
4) за железничара »Јуче I класе: 

а) испит за машиновођу парне л окомотиве; 
б) испит за. помоћника ^машиновође електрич-

не локомотиве; " 
.в) испит за машинојвођу електричне локомо-

тиве; 
г) испит за моторвођу дизел моторних кола; и 
д) испит за машинођођу електро моторних 

кола. 
5) за надзорника вуче; и 
6) за пословођу вуче. 
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В) У с л у ж б и о д р ж а в а њ а п р у г е : 
1) за железничка одржавања пруге Ш и И 

класе (чувара усека;, клисура, мостова, тунела, пре-
лаза и косана и чувара пруге); 

2) за железничар^ одржавање пруге I класе 
(десетара); 

3) за надзорника одржавања пруге. 

Г) У с л у ж б и с и г и а л н о - с и гу у н о с н и х 
п о с т р о ј е њ а : 

1) за железничар а сигналлс-сигуркосиих по-
стројења (руковања); 

2) за надзорника сигнално-сигурн^спих •постро-
јења. 

Члан 2-8 
Задата« стручних испита је, да се установи да 

ли службеник струке експлоатацији железима ра-
сполаже са довољно теориске и практичне спреме 
за обављање послова који спадају у делокруг до-
тичног звања. 

За полагање стручних испита службеници се 
могу спремати на специјалним курсевима (групно), 
путем појединачне обуке (помоћу инструктор а) или 
сами. 

Члан 29 
Старешине јединица имају се старати да канди-

дати што боље и што пре стекну потребно стручно 
знање, како теориско тако! и практично. 

У том' циљу старешина ће или личио спремати 
кандидате за испит, или ће их ради тога додељи-
вати посебним службеница а — инстр укторимз. 

Инструкторе треба одабирати из редова над-
искуснијих (теоретски и практично спремних) слу-
жбеника. 

Једном инструктору може се ради истсзвременог 
обучавања доделити највише три кандидата. 

Зз која звања односно дужности се може врши-
ти опремање путем инструктора, одређује Генерали« 
директор железница. 

Члан 30 
Инструктор је дужан да са кандидатом обрад« 

цело испитно градило и да обуку изводи како тео-
риски т?,ко и практично. 1 

Обука мора да се изводи по утврђеном распо-
реду, који унапред (бар за месец дана) сг ставља 
инструктор, споразумно са кандидатом. 

Распоред треба састав,ити тако, да се часови 
одржавају ван садног времена, када су кандидат и 
инструктор слободни од редовних дужности. 

Распоред часрза прегледа и одобрава рад по 
њему старешина јединице. 

Члан 31 
Старешина јединице је дужан да повремено 'кон-

тролише рад инструктора и кандидата и да! даје 
евентуално потребна упутства у циљу што успе-
шнијег извођења обуке. 

Члан 32 
Да би се осигурала контро ла рада инструктор а 

и кандидата, ЗЈ нарочито да би се испитној коми-
сији омогућило упознавања са обимом пређеног гра-
дива и постигну тог успеха кандидата., инструктор је 
дужан да вода „дневник обуке", који има следеће 
рубрике: 

1) датум поучавања; 
2) број (наставних часова.; 

3) назив обрађиване теме; 
4) оценам знања кандидата.; 
5) потпис инструктора; 
6) потпис кандидата; и 
7) примедба. 

Члан 33 
Када је об>ка завршена, тј, када; је инструктор 

са кандидатом обрадио целокупно испитно градиво* 
што се мора видети и из дневника обуке, старе« 
шина јединице, или службеник кога он за то овласти^ 
извршиће предмети*, и уколико утврди да је кан?« 
ди дат довољно припремљен за полагање стручној 
испита, пријавиће га надлежној испитној комисији* 

Са пријавом, која има да садржи све потребне? 
податке, доставиће се 'испитној комисији и дневник 
обуке. 

Члан 34 
Службеници струке експлоатацијо железница, 

са звањима за која није прописана приправничка/ 
служба, полажу стручне испите пред испитном ко* 
мисијом Главне дирекције екс пло ат аци је железница. 

Члан 35 
Испитне комисије по могућству треба да буду, 

сталне, и з|а) сваку поједину врсту одрађују се по-: 
четком сваке године. 

Чланове испитне комисије са потребним бројем' 
заменика одређује главни директор експлоатацији 
железница. 

За чланове испитне комисије и њихове заменике' 
треба одређивати нај спремније службенике, која 
могу бити службеници Главне дирекције експлоата-; 
ције железница- или службеници саобраћајних с е р 

.тора и већих основних јединица). У сваком случају! 
претседник комисије мора бити орган Главне дис--
р евди је. 

Састав испитне комисије за сваки поједини ис-
пит прописан је уз испитно градиво. 

Члан 36 
Испити се одржавају редовно четири пута го* 

дишње, и то ) месецима: марту, јуну, септембру и 
децембру. 

По потреби испити се могу одржавати и мимо 
напред наведених рокова, о чему одлучује орган 
надлежан за одређивање испитне комисије на пред-
лог "претседник испитне комисије. 

• Испити се резсзно одржавају у седишту Глазне 
дирекције експлоатације железница, а гво» потреби 
И у седиштима већих основних јединица. 

Члан 37 
Испити су редовно писмени и усмени. Који напи-

ти »могу бити само усмени одређује Генерални да-; 

ректор железница. 
Код писменог испита кандидат мора добити бар, 

по један задатак (питање) из оног градива код коз-
јег је могућ практични писмени рад. 

Писмене задатке (питања) одређује испитна ко-
мисија на предлог члана комисије који је за • од« 
носни предмет одређен као испитивач. 

Задаци за -писмени испит морају се држати $ 
тајности и објављују се кандидатима оног дана И 
часа када испит отпочне. 

Члан 38 
Начин усменог испитивања, оцењивање, вођење* 

испитног записника), саопштава«^ резултата испитај* 
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поступак око издавања- уверења о положеном ис-
јриту, и друго што је у »вези са полагањем испита, 
Јрсѕго је као и код испита за- приправник, -те важе 
сходне одредбе које су тамо, прописане. 

в) Програм испита, услови за полагање испита 
. и састав испитних комисија 

Члан Ш 
Непуно градиво састоји се - из општег и струч-

ног дела. 
"Општи део (прописује Комитет за законодавство 

Џ изградњу народне власти -Владе ФНРЈ, док је 
Стручни део -прописан овим правилником. 

ГРАДИВО СТРУЧНОГ ДЕЛА 
Члан 40 ' 

Испит за саобраћа јно-транспортног гаелезиичара 
V класе (пописивача кола) 

1) Саобра&ајни прописи: 
а) Сигнализација: општи појмови; сигнали 

електричном сигналног звона, сигнали на скитни-
цама, колским вагама, нано јн,ику; међик; чеоним и 
Завршни сигнали на возовима; ручни сигнали при 
маневри. 

б) Саобраћајна .правилник: појам саобраћајне 
службе; распоред и примо-предаја службе; приступ 

станицу ична пругу; вршење службе у присуству, 
Надзорног органа; службени часовници и тачно 
време; странична постројења; чување личне безбед-
ности; преглед, опрема, товарење и- оптерећење 
кола;' мере сигурности де возила не одбегну; ред 
(вожње, -објављивање саобраћаја возова;, распоред 
кола, теретница. 

2) Употреба кола: . 
Познавање начина обележавање сопствених, 

'страних и приватних кол/а; познавање серија, лот-
а р и ј а и сопствениче кола; прелазне и домогне ста-
зице; -редовна и ванредна курсна кола; изостанак,, 
Избацивање и поновно увршћивање курсних кола; 
контингентна кола; кола у турнусу; бележење кола 
у колске упитнике и колске пр еда јие књиге; став-

љање листица на "кола; листине колске службе; вра-
ћање празних -кола за. домовину; опште-одредбе о 
Товарном прибору; колска опрема; дезинфекција и 
Чишћење кола; потраживање кола. 

Услови:, основна школа, читљив рукопис, прет-
ходно практично вежбањево три месеца. 

Састав испитне »»мисије: два техничара експло-
кације железница (саобраћајно-транспортне слу-
жбе) и једак службеник, који врши- дужност попи-
сивача кола." ' 

Члан 41 

Испит за саобраћајно-транспортног железничка 
IV класе (колског евидентичара) 

1) Евиденција кола и колског прибора:' 
Бележење контингентних кола и кола у турнусу; 

[бележење кола при претовару; бележење кода пре-
датих и^ примљених " на прелазним станицама; бе-
лежење кола на- гаражни м, станицама; извештавање 
;0 бављењу страних кола; извештавање о оштећеним 
долива; вођење коњских дневника и .извештаја; по-
траживање, дез инфекција! и гарирање кола; вођење 
Статистике о траженим, досељеним и утовареним' 
.теретним колима-; употреба колског прибора;' еви-
денција товарног-прибора; отпремање товарног при-. 
Кора; отпремање специ јалних дир игов аних кола. 
| Евиденција кола по Упутству о организацији « 
ивврш.ењу дневног планја превожења и састављање 
терети ица.-

2) Железничка географија: 
Познавање наше железничке мреже; железничка 

чворови и прикључци пограничне и прелазне ста-
нице; главни правци међународног саобраћаја. 

Услови: -претходно положени испит за пописи-
вача кола и најмање .годину дана службе пописивача 
кола-. 

Састав испитне комисије: два техничара екс пло-
атациве жел?зница {сао браћа јно-тр ап сп о р тн е. слу-
жбе) и један службеник који врши дужност колског 
евидентира . 

.Члан 42 
Испит ва саобраћајно-трансиортног железничка 

III класе 

- а) З а к о ч н и ч а р а, м а н ев р и с т у • 
и е к р е т н и ч а р >з 

1) Саобраћајни прописи: 
Сигнални правилник у целости. 
Саобраћа јаи правилник и упутства; 'дужности 

кочничари, маневрише и ситничара ; распоред 
службе и турнус возног особља, усмена и* писмена 
примопредаја службе;" пријава обољења; понашање; 
одржавање реда и* безбедност саобраћаја; приступ 
у станицу и ка .пругу; ознаке на прузи (оријента-
ција); службена места на -прузи;- граница- отворене 
пруге к станице; слободан простор пру&; заустав-
ни пут;' службени часовници и тачно време; ознака^ 
скретница« и колосека; делови скретница;;'осигурање 
скретница; зависност скретница и сталних сигнала; 
чишћење,, одржавање и осветлување скретница и 
сигнала; руковање скретница^, сталним сигналима 
и надзор; руковање браником-(на мјесту и на потег);., 
редовни положај скри нина; брзина вожње превео 
скретница; преглед скретница -за улаз-излаз возова-; 
превремено и посредно < отправљали возова; изве-
штавање о • потпуном улазу -возова и 'слободном 
међику; -врсте и назив возова; означавање возова; 
ред вожње и ^објављивање саобраћаја возова; сао-, 
браћа] узастопних возова; саобраћај на двоколосеч-
ној . прузи (правилним и неправилним колосеком); 
Уврштавање и претицање возова и -сигурносне мере; 
очекивање, долазак, бављење и - одлазак возова; 
ѕаустављање возова при поласку, доласку и пролазу; 
потискиван^ возова; врсте, .делови, преглед, посе-
дање и руковање .кочницом при маневри и 'на путу;'" 
опште одредбе за. маневру; мере безбедности е об-
зиром на- саобраћај возова и друмски саобраћај; 
отквачивање и заквачивање возова; делови- квачила; 
»маневра људском, сточном и.локомотивском снагом; 
давање, пренос и прихватање сигнала при маневри; 
одбацивање, пратња., брзина и заустављамо кола при 
маневри; маневра на спушталици и̂  распоред од-
реда; мере да возила не одбегну; вожња и пратња 
локомотиве из и У ложионицуи на подручју станице; 
истовремена маневра иа више места-; састављање и , 
растављање возова; уврштавање возила е обзиром 
на- товар ЈИ особине" кола; преглед кола; цедуљисање 
кола; поступак са оштећеним колима; затвор ко-
лосека'и пруге'(предвиђен и непредвиђене вожња 
ручних и моторних - дресина и пружних колица; 
право путовање на-локомотиви и теретним возовима-; 
ванредни догађаји (искл изнуде, окренуле, налет, 
судар,, пожар у возу и на прузи, поплава, магле, 
вејавица итд.); вођење сигнал »ог и скретничарског 
дневника; чување личне безбедности. 

2) Употреба кола>: 
Серије, потсерије и сопственине кола; ознаке иа 

колима; технички преглед кола; поступак при оште-
ћењу кола и товара; цедул>исање мола." 

3) Железничка географија; 
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Практично коришћење карте наше железничке 
мреже. 

Услови: основна школа,, претходно практично 
(вежбање до ШРСТ месеци. 

Састав испитне комисије: два техничара експло-
стадије железница (сгобраћајно-транопортне службе) 
ЈИ један службеник који врши дужност кочничара-, 
(маневристе или скретничар а\ 

б) З а о д ј а в н и ч а р а - б л о к а . р а 
1) Саобраћа јин прописи: 
Сигнални правилник: употреба и одржавање 

сигналних средстава* сигнали електрично-сигналним 
ввоном; употреба сигнала електрично-сигналног зво-
на од -стране возног и пружног особља; ручни сиг-
нали пружног особља; употреба сигнала „пуцањ п р -
скалице"; стални сишалч; сигнали на возовима и во-
вилима; сигнали локомотивског ~ особља", сигнали, 
возних службеника; (посебни сигнали моторних кола 
{и кружних аутомобила; маглењак; сигнална средства 
Службеног места. 

Саобраћа јн и правилник и упутства: распоред 
служба; предаја и пријем службе; приступ на пругу; 
вршење службе у присуству надзорног органа'; оз-
нака на прузи (сналажење); слободан простор, пруге; 
службени часовници;.повремени преглед и уклањање 
недостатак^ на сиги али им средствима; о с.в етљ азање 
сигнала; ред вожње; објављивање саобраћаја возова-; 
обезбеђење саобраћаја узастопних возова (пријава-, 
одјава, пожуривање); - поступак 'када је делимична 
или потпуна! сметња -на средствима за спор азу мева-
ње; налог за опрезност, прекид службе у од јазби-
нама и кружним- бл ок грлицом,а; заустављан^ воза на 
отвореној прузи; заштитување заустављен^ воза; 
тражење помоћи. и продужење вожње; саобраћај 
возова на двоколосетној прузи (»по правилном ст не-
правилном колосеку); обезбеђење саобраћаја возова; 
отправљање закаснелих узастопних возова; саобра-
ћај возова, до извесне тачке на прузи; службени во-
зови; вожње радничких колица и дрењина; затварање -
колосека (пруге); мере безбедности за време затвора 
пруге; саобраћај за време, буре, вејавице, магле; по-
ступак када возила* одбегну; пријављивање незгода^ 
м "ванредних догађаја; одјавни дневник. 

Руковање телефоном; руковање блоком; сметње 
на водовима, и њихово уклањање. 

2) Употреба кола: 
Исти програм као и-за "испит под а). 
3) Рачуноводство путничке благајне: 
Пријем, чување и продавање возних карата; 

обрачун и предаја новца. 
Услови: основна школа«, претходно практично ве-

жбање до три -месеца. 
Састав испитне комисије: два техничара екопло-

атације , Железница (саобраћајне-транопортне службе) 
и један службеник који врши дужност одјавничара-
ѓлокзра. 

Члан 43 

Испит за саобраћајно-трлнспортног железничара ' 
II класе 

а) З а н а д з о р н и к а с к р е т н и ц а 
• 1) Скретнице* 

Појам горњег отргла. Значај и улога скретница. 
Врсте скретница. Делови окретница и улага сваког 
појединог дел*. Врсте кварова до којих на скретни-
цама најчешће долази, а КОЈИ угрожавају безбедност 
саобраћаја. Мере за спречавање тих кварова. Дужно-
сти скретничар а и надзорника скретница у циљу 

правилног одржавања скретница. Преглед скретница. 
. Врсте колосечних веза. помоћу скретница. 

2) Сигурносни уређаји: 
Осигурање скретница помоћу скретничких брава 

(састав браве, принцип рада, врсте брава У употреби! 
на- нашим железница-ма, руковање са бравама и њи-
хово одржавање) Исклизнипе и колобрани. Централ-
но постављање скретница. Врсте скретничких и сиг-
налних ^оставнина са от без електричне зависности., 
Основни ПОЈМОВИ о механичком и електричном блоку! 
— принцип р~д'а и руковање. Осигурање саобраћаја' 
уза е тин их возова, помоћу пружног блока (основни 
појмови). Дужности скретннчѕрѕ и надзорника скрет-
ница у одржавању сигурно ек их уређаја.. 

3) Саобраћа ја прописи: . -
Опште дужности надзорника, скретница. Примо-: 

предака службе. Преглед скретница за улаз односно' 
излаз возови. Чувања и руковање кључевима- скрет-
ница и колобрана. Повремени преглед скретница, и 
сигурносних уређаја. Одговорност за правила^ и ис-
праван положај скретница. Извештавање о постав-
љеним скретницама за' улаз односно излаз возова!. 
Обавештавање о укрштавању, претапању и саобраѕ 
ћају .возова. Промена улазног колосека. Превремено 
опорављање возова1. Ин^ирфпно отправљање водове. 
Упис података у скретничарски дневник. Познавање' 
и употреба- свих сигнала. 

.Услови: претходно положени иогнт за кочничара, 
маневристу и окретна ар з и најмање годину дана 
службе скретничар а 

, Састав испитне комисије: три инжењера- или тех-' 
ничара експлоатацијр железница (по један »зч сао* -
браћајно-транспортне • службе, -службе одржавања! 
пруге и службе* сшнално-сигурноолих постројења) и 
је да« службеник који врши ду жао ст надзорника, 
скретница, 

б) З а р у к о в а о ц а. м а н е в р е 
. ^ 1) Возна, средства: 

Основни појмови о локомотива^. Врсте мане-
варски« локомотива и њихове најосновније карако 
тери-стике -(парне и моторне). Снабдевања маневара. 

Основни" појмови о колоном .парку. Врсте кола! 
и осталих возила. Саставни лелови кола: кратак опис 
важнијих делова Уређаји на колима« (за- квачење, 
одбијање, кочење и др.).-Ближе познавање уређаја!' 
за- квачење (делови кв-чпч- "гпсте квачило, руко-
вање са квачилима., основни појмови о аутоматски 
квачилу. Оштећење кола до којих може доћи при 
манезрисању. Мере за '-стречпз ање тих оштећења. 

Основни појмови о подм°зивању, чишћењу и де-
„зинфекцији кола!. ^ . 

Веза -при раду маневарске,«- особља са/особљем 
колско-техничке службе (нрегледгчима кола). ^ * 

2) Саобраћајни прописи: 
Основни појмови- о маневарском раду: шта је 

маневра; врсте маневре е обзиром на циљ и начин 
извођења.; елементи маневре (вожња, полувожња); 
маневарски колосеци, извлачили; важност маневар-! 
ок ог рада. * ^ / 

Маневрис?ње вожњом (улажењем) и одбачајем. 
Предности маневрирање одбачајем." 

Маневрисање на. спушталици, начин рада, опора-
зу мева ње, регулисана брачне.-локални силната Пре-
дности маневрисањд, на спушта лици. 

Прописи за извођење маневре: заштита станицу 
за време маневрисања. Наређивање,' управљање и 
надзор над маневром. Правила за .чување личне без* 
бедности. Дужност и одговорност рукомета мане-> 
•вре. Руковање смерницама- при маневрисању и о^; 
говорност за- њихов положај. Мере опрезности када 
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се маневрисање врши? Једновремено на више места. 
Маневрисање преко путних прелаза'. Заквачивање И 
отквачивање возилу при мане® рис ању. Руковање 
кочницама и папучама. Возила која се 48 е смеју од* 
,'б-адвати \ж опуштати и мере'ажурности да'возила?-
оде'одбегну. 

Организација" маневар скот' рада: маневарски ре* 
они, распоред миневре, правилно* искоришћавпње-
мзневаргких локомотива, напредне Зм^озе ' маневар« 
СКЈ" гада, гс чм комиве кен их маа^вл^зкзх - бриге да, 
предност,* т^кве организација мшеварскб* рада* 
Појам дневног плана рада странице и план рада ма« 
куварског одреда'. 

Прописи о састављању возова: општа- правила^ 
састављање брзих и путничких возова', састављање 
•мешовитих возова, састављање теретних возова. 

Познавање и употреба свих сигнала^ нарочито' 
сигнала ПЈЗИ маневрисању^ * 4 

9 
Услови: Претходно положени испити' за »очни-

чара, маневришу и скретничар^ ИЈ- најмање годину 
дана службе манев ристе. 

Састав испитна комисије: два инжењера- или тех-
ничара експлоатации железница (један саобраћајне-
транспорте службе и један службе вуче) и 1 једак' • 
службеник "КОЈИ. врши дужност руковаоц или над-
зорника маневре. 

в) З а к о н д у к т е р а 

1) Саобраћајна прописи: 
: Програм као и за испит кочничар а, маневрише. и 
•скретничара —- и ово: употреба књижице реда 
вожње; везе и сачекивање на- прелазним станицама; 
руковање кочницама за време вожње1 (возови са " 
ручним кочењем); учешће на маневри у успутним 
станицама .(споредне - пруге); одредбе саобраћајно-
|тр'.анс порти ог упутства ЛИ де,о за.путнички саобраћај; 
осветлување, грејање, чишћење и чување кола од 
оштећења«. 

2) Употреба кола: 
Познавање серија^ подсерија и сопствености пут-, 

ничксгх и> теретних кола; редовна & »ванредна курсна^ 
кола; технички преглед кола; поступак- при оштеће-
њу кола и товара; цедуљи-сање кола. 

3) Основна тарифа; 
Комбиновани превод и важност тарифа. Редови 

вожње. Возне исправе. Повластице, у возној цени. 
Чекаонице. Перонске карте. 'Заузимање и- одређи-
вање -седишта. Поступа« са ручним пртљагом. Смет-
ње* у саобраћају. Доплате и казне. Враћање возне 
цене. Одговорност железнице према, путницима. 

Пријем лртл.ага на превоз и издавања1 пртљага-/ 
Превоз робе као пртљаг (експресна роба); Чување-
пртљага... Поступак са нађеним предметима; Носачи* 
Одговорност за садржај пртљага". 

4) Манипулативен прописи за- превоз путника', 
пртљага и експресне робе: 

Возне исправе. Врсте, облик и садржај возних 
исправа. Познавање свих врста- возних бедрава- уну-
трашњег и међународно? саобраћаја.. Повратна пу-
товања. Путовања ради-опоравка и- одмора. Путници 

-из иностраног . Ђаци. Изд Рвање пр етил ата их " ка-
дата. Посебни возови, наруџба посебних кола и оде-
љака., Кола- за спавање и ручавање, експресни и 
луксузни возови. Вантзр"иф|'оке повластице. Коришће-
ње тов ласт иц а за појединачна путовања на разне 
приредбе. 'Места где се издају возне исправе код 
путничких благајни. Плаћање возне цене. Жигосање 
возних исправа. Погрешно жигосање возне исправе. 
Р&зервисање^' одељака; "пратиоци пошиљака; леда 
искључена од вожње ил'& која се' условно- примату 

на -превоз; враћање воен е цене на. путничким благај-
нама; чекаонице и перони, служба вратара 'загађи-
вање или оштећење железничке имовине на стани« 
дама/; улажење у. кола-и понашање путника, за време 
путовања; употреба возова без редовних возних не-
ир зва. Превоз лица теретним возовима. Право ну то* 
вања -на. локомотиви' одржавање чистоће и реда уз 
колима; ручни пртљаг; уношење животиња у пут-
ничка кола; прекидање путовања; оверавање важно« 
'сти или .непокор мићења возних исправа и прекидање-
путовања, звдоодњење воза; губитак везе возова, изо* 
стајање воза; сметње у саобраћају возова; опште 
•дужности кондуктера; опхођење са путницима'; пре-
глед возних исправа, У возу; наплаћиван^ доплату-
поступак приликом вршења доплата; одузимање воз*-
них исправа; примање на- превоз пртљага; превод 
'експресне робе; чување пртљага!; издавање пртљага. 

Поступак са нађеним предметима. 
: Правилник за носаче. 

Правилник о потражиом' поступку: општи ^ пој-
мови о губитку, мањку и оштећењу; пријављивање., 
трагање и сређење код пошиљака, пртљага и екс-
пресне робе. 

Упутство за вршење железничке царинске слу«* 
жбе; - појам железничко царинске службе; царинска! 

• роба-; одговорност' железница;, царинске .-казне; ца-
рински. затвор; врсте" царинског - поступка; ограни-
чење ^исправе; дужност возног особља; царински 
надзор на пограничну станицама при превозу пут-
ника и пртљага-; преглед путника и ручног пртљага; 
домаћи превоз; ванредни догађаји. 

Превожење војних лица, пртљага и експресне 
робе и плаћање превозних трошкова железнице. 

Ограничења, примања на превоз и преношења-
појединих предмета по списку забрана. 

5) Тарифши прописи:', 
Тарифа за превоз путника, пртљага и експресне 

робе у унутрашњем и међународни- саобраћају и 
•практични употреба таоифс/ких таблица и путнич-

ког даљинарз (израчунавање возних цена и доплата). 
Ваитарифске- повластице. 
6) Станично рачун ов одство: 
Урачунаеање доплатних белица. 
7) Железничка географија-: . 

-Практично коришћење/картом железничке мре-
же; железнички чворови и прикључци; пограничне 
и прелазне станице-; главни правци путничког сао-
браћаја.. 

Услови4: 
а) два разреда средње "школе и практично ве-

жбање до 6* месеци на пословима кочничара, мане-
врише, скретничар а и кондуктера; или 

б) -претходно положени- испитг з3 - кочничари 
маневришу и - скретничара или за одјавничара--бло-
кара и најмање годину дана службе на једној од 
тих дужности. 

По положеном стручном испиту, самостално вр-
шење кондук! ерско дужности може се допустити -
тек после најмање нет извршених/вожњи-на релаци-
јама дужим од 50 км под надзором- искусног кон- -
д-уктера«. . ' 

Састав испитне "комисије: један техничар експло-
атација железницу (саобраћајно-тр-анспортне -службе), 
једа,н комерцијалната и један службеник који врши 
дужност кондуктера. 

/ 

г) З а с а о б р а ћ а ј н о м о т п р т е м н и к а 
1) Пруга и постројења!:- . 
Основни појмови, о- горњем и доњем строју пру-

ге,-.. значај појединих елемената доњег и• горњег 
строја. • 
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Основни ПОЈМОВИ о уређењу колосека у правој 
и кривинама. Проширење и надношење колосека 
(појам прелазне кривине и прелазне рампе). , 

Скретнице и колосечне везе: врсте скретница, 
делови -скретница, одржавање скретница. Врсте ко« 
лосечшгх веза кој«*се добијају помоћу скретница. 

, Оружна постројења и ознаке-: путни прелази, 
»браници, цадокази, ки ло метар ски и хектомет ирски-
,стубови и сл., 

2) Возна средства: 
Основни појмови о локо моткама и колима-. Вр-' 

сте локомотива е обзиром на, врсту моторне (©наге; 
»карактер вуче;" положај тендера; ширину колосека; 
врсту возова и сл. Обележавање локомотива, (соп-
ственица, серија, број, врста). Врсте кола«. Уређаји 
на колима' (за квачење, одбијање, кочење). Врсте 
кочница, кратак опегс ручних и ваздушних (простих 
и аутомѕтеких) кочница.. Грејање и осветлување 
кола (све само у најопштијим цртама). 

3) Везе и сигнално-сигурносни уређаји: 
Основни појмови о везам« у употреби код, иа- * 

ших железница (телеграф, телефон); главни делови 
телефона; руковање телефоном и одржавање. 

Врсте сигнално-сигурносних уређаја. Осигурање 
скретница, помоћу брава (састав, врста). Правилно 
руковање и одржавале. Исплетенице и кодирани. 

'Врсте скретничних и сигналних поставени^, 'Кратак 
опис главних сигнала и претргнала, као и руковање 
са њима. Основне* ПОЈМОВИ О механичком и електра-
ном блоку и начин руковања. Појам пружног блока. 

4) Саобраћајна прописи: 
Исти програм као и за испит кочничар а, ма-

неврише скретничар а и још ово: одредбе о пре-
мештању и одређивању укрштавања; испостављања 
налога«; обезбеђење саобраћаја узастопних возова; 
'дочекивање возова; одјаени дневник; ванредни дога.-

5) Употреба кола: 
Исти програм као код испита за, кочничар'*, ма-

ји ©вр исту и скретничар а. 
6) Рачуно в оде тво путничке благајне: 
Врсте, облик и садржај возних карата. 
Пријем, чување и продавање возних карата, о-

брачун и предаја новца. 
7) Железничка географија: - -
Практично' коришћење картом наше железничке 

мреже,, познавање важнијих железничких праваца и 
чворова. 

Услови: а) два разреда средње школе и прак-
тично вежбање до шест месеци на. пословима мане-
врише, скретничар а и саобраћајном отпремнина; 

1 б) претходно положени испит за кочничар а, 
мгкевристу и скретница- - и тајм ање- годину дана.) 
службе на једној од т и / дужности. 

По положеном стручном испиту самостално вр-
шење дужности саобраћајног отпремника може се 
допустити тек после службе под надзором - од нај-
мање месец дана. 

Састав испитне комисије:- четири инжењера или 
техничара експлоатација железница (ио јадан иа 
свих грана службе), један ком ер ци ја лист а. или фи-
нансиски ревизор и једа« службеник које врши ДУ-' 
»ност саобраћај ног от« ресника. 

.. д) 3,8 т р а н с п о р т о т о т п р е м н и к 
1) Саобраћајни прописи: 
Сигнални правилник: употреба, пт 7одржавање си-

гналних средстава, сигнали електричном сцпна-лним 
звоном, сигнали {пружног особља^ стални сигнали, 

сига али на возовима и., возилима, сигна ли возних 
'службеника., сигнална средства службеног места. 

Саобраћајна'правилник: одржавање реда и без-
бедности .саобраћаја у станицама, приступ у станицу, 
и на пругу, вршење службе у присуству надзорног 
органа, .ознаке на прузи, слободан простор" пруге; 
службени часовници осигурање скретница, међици, 
осветлување, преглед и опрема кола, поступање са 

. колима-, товарење кола, цедуљисање кола,, отправ-
љали кола, маневре, људском, сточном и локомотива 
ском онагом, мере опрезности! код- маневре обзиром 
на саобраћај- возова, мере сигурности да возила не 
побегну, ред вожње и објављивање саобраћала во : 

зова, отпремање путника и робе, руковање и преко-
' шење- кључева, -од закључаних скретница, прекид 

службе, чување личне -безбедности. 
_2) Употреба кола: 
Познавање начина, обележавање кола, »познавање 

серија и сопствената коло1, бележење колажу колске 
уписника зл колске предаји« књиге,-лепљење листина 
на празна кола, прелазне и домовне листице, листи-
це, колске, техничке и транспортно службе, начин 
наручивања кола, утврђивања стања растело живих 
теретних кола и товарном прибора, подела.кола, до-
стављање кола за планску и ваниланску робу, това-
рење страних кола у повратку и враћање празних 
кола за домовину. / . 
1 „ 3) Превожење путника и пртљага: ~ 

Врсте возних исправа' ог рокови важности, по а ла-'' 
стица у возној цени (тарифске и в ант ар и фс ке), че-
каонице, лица 'искључена сд вожње; поступак при 
путовању и поступак са ручним пртљагом, враћање 
возне цене, пријем пртљага, превоз робе .као пртљаг, 
(експресна роба), чување пртљага, поступак Са на>-
ђеним предметима 

Тарифскк прописи за превоз пртљага, путника, 
практична употреба тарифних- таблица- и даљи нар а. 

4) Превожење рове: „ ^ 
Врсте пошиљака, радно време са странкама, при-

мање на превоз робе, довоз робе, испуњавање и 
-провераван^ товарног листа, паковање, проверавање 
и садржај , утврђивање тежине и количине, контрол*, 
но вргање и бројање,, доношење робе у деловима«, 
закључење уговора о превозу, завођење товарних 
листова4 при предаји, обележавање робе листицама, 
плаћање превозних трошкова, франкатурни рачун и 

'Поузећем картиран^, преглед кола пре утовара, това-
рење ланчаних и колски« пошиљака, товарната«, за-
тварање и пломбиране кола, предаја пошиљака во-
зовима, одређивање превозног пута (путоказ), исто-
варивање и утоваривање робе,, предаја робе упутно] 
станици', завођење товарних листова, и товарних ка-
рата при приспећу, преглед и наплата в о зар ин е и 
осталих пристојни, извештавање примаоца о при-
спећу робе, издавање робе примаоцу, сметње пре* 
Врбвозу И' издавању. 

Превоз живих животиња и животињски« сиро-
вина ег ветеринарски прописи, при превозу тих по-
шиљака!. 

Прописи о достављању кола на индустрије ко-
лосеке. Потражни поступак, општи-појмови о губит-
ку,, мањку и оштећењу, утврђивања недостатак и 
вита«а, оријављивање, трагање и сређење. 

Царински поступак: појам железничке царинске 
службе, општи појам царинске службе, цјар ин а и дру-
ге дажбине, одговорност железнице; царинске казне,' 
цар ниски затвор, царински надзор, оштећење царин-
ских пломби, претовар кола тбварених царинском ро-
бом, оштећења царинске робе у путу.. Превожење 
војних лица и војних пошиљака. Превожење рбли-
ских пошиљака. Привредна контрола, отисак з а ф а - -
ла, Хар^фски прописи за превоз робе и п р л е т а ™ 
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употреба тарифних таблица, даљи нар а. за превоз 
рббе и именика желе зетских станица. 

5) Станично рачун ов од1СТ1во: 
Опште дужности рачунополарача, благајника, ра-

чуновође и калкулгнта, 
Рачуноводство за пр е воз путника-/ рачун ово дство" 

за превоз пртљага, експресне робе'и животних на-
мирница и рачуноводство за- превоз (робе, Рачуно-. 
водство станичне благајне. 

6) Железничка географија: 
Познавање железничке мреже наше државе (спо-

собност коришћења ,железничшх карти). 
: Услови: 

а) два разреда средње школе и претходно прак-
тично' .вежбање на товаришту до 6 месеци, *или за-
вршени! курс за транспорт^ отпремнике; и 

б) претходно положени испит-. з а кочничар а«, 
скретничар а и маневришу и вршење те дужности 
најмање годину дана. V " 

Саста® испитне комисије: један техничар експло-
атацији железница (саобраћајно-транспортне службе), 

. један комерцијалиста, један финансиски ревизор 
(контроле прихода) и један .-службеник који врши 
дужност тр ане пер ти ог. отпре мн ик а. 

Члан 44 
Испит за саобраћајно-транспортног железничара 

] I класе 

а) за р е в и з о р а в о з о в а 
1) Основна тарифа. 
Основни 'задатак железница, 'подручја и обим 

"важности о-оновне тарифе, станице ег радно време,' 
комбинован превози, тарифе, допунске одредбе, из-
мене и допуне, -редови вожње, возне исправе, повла-
стице у возној цени, чекаонице, перонске карте,/за«-
узимање ИР одређивање' седишта, поступак при путо-
вању, лица искључена од вожње, поступак са руч- -
ним пртљагом, сметње у саобраћају,, доплате, и ка-

,зне, враћање возне - цене, одговорност железнице 
према- путницима. ... ' ; 

Пријем пртљага на превоз, издавање пртљага, 
превоз робе као пртљаг ""(експресна роба), .чување 
•пртљага,, нађени предмети, носачи, одговорност же-' 

-лешница за- -пртљаг, претпоставка о губитку пртљага, 
одговорност за садржај* пртљага 

3сипаници, рекламације и тужбе. 1 -
• 2) Манипулативен прописи' за превоз путника, 

'пртљага и експресне робе: 
Правилник о манипула-цији при превозу -путника', * 

пртљага и експресне робе. 
- Правилник о потражном поступку. Општи пој-

мови о губитку, мањку и оштећењу, утврђивање не-
дост-атака' и вишака, пријавив ање, трагање и сре-
ђење вишака- и недостатак код пошиљака. пртљага« 
и експресне робе. -

Употреба путничких и пртљажник кола у уну-
трашњем и међ-ун аро дном саобраћају. 

Правилник о руковању нађеним предметима. 
Правилник за носаче. 
Упутство за вршење железничке царинске слу-

жбе, појам железничке царинске службе, царински 
•прописи, царинска роба, царина и друге дажбине,, 
одговорност железнице, царинске казне, магацини и 
стоваришта, царински надзор, царински затвор, врсте 
поступка, ограничења, исправе, дужност возног осо-
бља!, издавале пошиљака примаоцу, саобраћај пут-
ника, пртљага и експресне робе (увоз, извоз, провоз), 
домаћи провоз, ванредни догађаји, рачунање желез- ' 
ничких царинских пристојби. 

Упутство за превоз БОЈНИХ лица и пошиљака, 
одредбе о превозу липа пртљага ег експресне робе. 

Привредна' контрола, списак забрана. 
3) Тарифски прописи: 
Тарифа за гревов путника, пртљага и- експресне 

робе. 
'Превожење војних лица, војног ^пртљага "и екс-

пресне робе, плаћање за« превоз војних лица, војног 
пртљага и експресне робе. 

Практична употреба тзрифских таблица, путнич-
ког и робног даљинара и именика железиичких ста<-
ница. Вантарифске.. повластице. ' 

4) Прописи о отправљали путника, пртљага- и 
експресне робе у међународи ом саобраћају: " , 

' -Међународи конвенција о превозу путника, прт-
љага и експресне робе. . 

Заједнички прописи Ј о отправљвњу путника, 
пртљага и експресне робе-у неђународном' сао бра-
ћа ју. 

Међународне савезне (директне) тарифе за пре-
воз путника, пртљага и е«кспресне робе. 
* -Услови: . ' . - ' 

а) четири разреда- средње школе,, положени 
испит за кондуктера и вршење те дужности, најмање 
шест месеци, и Ј . 

б) претходно положени испит за кондуктера и 
вршење те дужности најмање две године. 

Саста® испитне комисије: два комерцијална и 
један службеник који врши дужност ревизора во-

. зова. 

б) 3 а н а д з о р н и к а м а н е в р е 
Организација маневарског рада: станични по-

словни ред и I и II део, дневни план рада станице и 
м'анев.арск'их одреда-, маневарски реони, распоред ма- -
неврет мане-ћарских одреда (општи принципи и -спе-
цифично у станици у којој, кандидат -рзди), дужност 
и одговорност надзорника",маневре,, мере опрезности 
при маневри, преглед и постављање возова, сређи-
вање- брута по групама и правцима,_ распоред коч-
ница', оптерећење возова, уврштавање кола е обзи-
ром на природу товара и особине кола, прекид рада 
због улаза-излазз возова, маневра на више места1, за-
твор колосека, послужување појединих машшулаци-
оних места, инострани. са-о6раћа«ј, путоказ прелазне 
станице. 

. Услови: претходно положени испит за рукова-
оц а маневре и. успешно вршење те дужности нај-

' мање две године. 
Састав испитне комисије: два техничара експло-

атације железница (саобраћа јно-транспортне слу-
жбе) и један службеник који врши дужност над-
зорника маневре. 

в) З а в о з о в о ђ а 
1) Пруга и постројења: 

• .Основни појмови о горњем _ и доњем строју, 
пруге/ појам трасе уза«ног и попречног профила, 
поја,м слободног профила. Врсте пруге (главне и 
споредне). Осовински притисак. 

Основни појмови о уређењу-колосека и правој., 
и кривинама (проширење и* надвишење колос е ка-
по јам прелазне кривине и прелазне рампе). 

Скретнице: задатак, главни делови/ врсте, појам 
скретница преносници и триангла. 

Пружна постројења и ознаке: путни прелази, 
браници, надолази, километарон и хе кт ом ет ар ски 
стубови и ел. 

2) Возна средства: 
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Локомотиве: врсте локомотива е обзиром на 
врсту моторне снаге (парне, електричне, моторне), 
карактеристике појединих врста локомотива (добре 
и слабе стра-не); важнији делови локомотиве и њи-
хов кратак опис. Подела парних локомотива е об-
зире; 'Ј на: карактер вуче, положај тендера, ширину 
колосека, врсту возова, врсту паре, врсту горива 
и дп. Обесел зв зње локомотива (соп ств еница, серија, 
број, врста) 

Организација вуче: вучни сектори, локи оп пц е 
(м?т:г-гле и обртне) важнија лож и оп ич ка постројења 
Очуне, угљен? рампе, в одо стенице). Турнус локо-
мотива, врста поседања, важнији измеритељи рада 
локомотива 

Колт; врсте кола, главни делови кола, уређаји 
на колима (з.: квачење, одбијање и др.). 

Кочење: циљ кочења, врсте кочница, коатак опис 
ручних и ваздушних (простих и аутоматских) коч-
ница и начмл њиховог функционирања, пр еј ање и 
осветлување кола (орете и кратак опис функциони-
сање). 

3) Сообраќајки прописи: 
Турнус особно, вршење службе у присуству 

надзорно/ органа, попис и преглед»товару и кела, 
опт-*р'Лење го "а, полила воза под калзор, возног 
сеоска, угј:т:,г:зГгоѕ кола у Белеге, обзиром'па 
врсту товара и особине кола, уврштавање осталих 
в?'?тип, боо.1 осмина у визу, припрема воза, поло<-
Же\!, количдчз -и употребу локомотиве, упис понатака 
у путни лис;, лок смотко ски лист, распоред кола и 
тер-етницу: дужност возног особља пре поласка, за 
време вожње, доласка и бављења у станици, дола-
зак у кп=п'њ7 станицу и предаја воза, заустсвљање 
и з?'И'ТИлавање воза на отвореној прузи, продужење 
вожње или повлачење у станицу, поступа када воз 
пе може да одржи време вожње, скраћивање за-
доигк^њз, саобраћај на деоколосечкој прузи, сао-
браћај до извесне тачке на прузи, укршта.е ање и 
претицање везова, писмени налози, сачекивање воза, 
затгзр ћруте и колосека, саобраћај зими, ред вожње, 
додатак реду вожње, сасбраћајио-траиспортно упут* 
е о II? део, занргдки дсггУ-јд и поступа**, превоз 
лица теретним везовима, практично обрачупгсање 
оптерећења, процента кочења и коченог брута. 

Познавање и употреба свих сигнала-. 
4) Превожење робе: 
Врсте пошиљака, примање на прсзоз робе, па-

ковање, провераван^ садржаја, ут^рђивсње тежине 
и количине, контролно вргање, бројање,. обелзг^1-
в ања робе ли стица ма, преглед кола* пре утовара, 
товарење денчадих и кслских пошиљака, говорница, 
затварање и пломбиране кола, стављање листина иа 
кола, одређивање превозног пута (путоказ), предаја 
пошиљака возовима, истоваривање и дотоваривање 
робе, предаја робе упутној станици, предаја робе 
у ОДБОЈНИМ станицама, залутале пошиљке, сметње 
пре превозу. • • 

Превоз живих животиња и животињоких сиро-
вина. -

Превоз војних пошиљака робе. 
Царински поступак, оштећење царинике робе у 

путу, царински надзор на ^граничним станицама 
при пр-евозу робе, надзор и преглед теретног воза 
одређеног за инокгтранство, домаћи превоз., ван-
редни догађаји, прописи и царински затвор кола 
у међународи ом- саобраћају. 

Потражњи поступак, пријављивање, трагање и 
слеђење код пошиљака робе. 

Услови: ,аО четири разреда средње школе, поло-
жени испит з-а кондуктера и вршење те дужности 
најмање 6 месеци, ш и 

Ф претходни подложени испит за' кондуктера и 
вјршбње те дужности најмање две године. 

Састав испитне комисије: три инжењера- или 
техничара експлоатацијо железница (по један 
из саобраћајно-транспортне службе вуче и службе 
одржавања пруге) и један службеник који врши 
дужност возовође. 

Члан 45 
Испит за жглсзпичсра вуче IV класе (ложача) 

1) Саобраћајни прописи: 
Врсте сигнала, ручни сигнали и њихова употреба1, 

сигнали станичног, возног и пружног особља, пра-
скалице, сигнали на возовима, стални сигнали и 
њихово значење, сигнали на скретницама, ознака 
места за зг устав љањ-е возова,- граница маиезсисгња, 
сигнч ли ГА РЛ шсвру, на н-зпојкику и колског ваги, 
пружни опоглсчица, сигнал за см^његг^е брзине, 
свршетак и почетак потискиван^, неважење сталних 
сигнала, маглене к, сигнали^ локомотивског особља, 
сигнални конопац. 

Пружи а, ст а вична и саобраћајна постројења. 
Службена места на жетеглшчким пругама, опште од-
редбе иа маневри на путним пролазима и због улаза-

. излаза- возова, л-пжња локомотиве ван ложионичког 
К)Р«уга, отправљање локомотиве, тендера и моторних 
кола изван службе, 3-а'квачив.ање и оттсвачи&?ње локо-
мотиве, врсте и назив возова, празо путовања на 
локомотиви, значај налога опрезности, обавештење 
о саобраћају возова, дужност ложача, пре одласка, 
за време вожње и задржавања, употреба локомо-
тиве за потискиван^, вожња саме локомотиве, за-
устављан^ и з.аштићав'2ње на отвореној прузи, чу-1 

вање личне безбедности. 
2) Упутство за1 машиновође и ложаче: 
Руковање и надзоо н?д локоиот^вама под паром, 

сп!Р'е?л":ње ложачи, служба 'машиновође и ложача, 
поетлостсвљеги мптчинсчођама и ложачим-а у слу-
жби, понзпгрње матчиново^е и ложача у служби и 
ван ње, дужност машиновође према ло да чу, дужност 
машиновође и ложача кад један од њих за време 
вожења постане неспособан за службу, дужност 
машиновође и ложача у ложионица повремено 
чашћење и по ање локомотивских котлов-а, одржа*-
вање локомотивских котлова, одржавање парке ма-
шине, механизма«, постоља и тендера, чишћење 
локомотива и тендера, долазак у службу, потпала 
и преглед локомотиве пре изласка иа пут, излазак 
локомотиве из ложмоинце, вожња на прузи, улазак 
и боравак у станици, долазак у крајњу станицу и ш 
ложионицу, опште дужности локоглставског особља 
у матичној ложионица и при приправности, дуж-
ности локомотивског особља на отпр-ављеним локо-
мотива;; ван службе. 

3) Локомотиве: 
Општи део: врсте локомотива и њихово обелен 

жавање, опште познавање главних делова локомо-
тиве и њихове функције: парне машине, постбље, 
кретни и разводни механизам и точећи строј, позна-
вање мазалица на локомотиви и њихов рад. 

Детаљно познавање локомотив-гких парних кот-
лова, њихови главни саставни делови (стојећи котао, 
подужни котао, димшача, груба арматура., фина 
.арматура), специјалне направе на котлу, њихов рад 
и руковање с.а њима. 

Познавање тендера. 
Познавање -прописа о мерама сигурности против 

мраза. 
4) Погонски материјал у лркомотивској -служби: 
Познавање врста горива, детаљно познавање вр-

ста угља и његових особина, сагоревање и топлотна 
моћ угља, економија ложења. 

Врста мазива У употреби код подмазивања ло-
комотива, особине мазива, употребљив ост појединих 
врста мазива. 



ј̂рреда, 4-август 19*48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Б-рој бб — Страна 11 ' 

Вода уопште, тврда и мека вода, котловски ка* 
(Дон, водена пара (влажна и прегрејана). 

Практична способност: 
Знање ложења на локомотиви при вучи воза и 

ааустављање локомотиве; 
Услови: основна школа, најмање шест месеци 

овдешниот рада на приучавању за послове ложача У 
•ђожионици и најмање месец дана припреме з.а ложа-
ва као треће лице на локомотиви1. 

• Састав испитне комисије: један инжењер или 
Техничар експлоатацијо железница . (службе парне 
буче), један техничар, ексшшатације. железница (сао-
браћајне-тргнел ор тие службе) и један службеник 
који врши дужност ложача. ^ 

. Члан 46 
Исп#т за железшгчара вуче в!! класе 

(машиновођу на маневри 
1) Саобраћа јин прописи: 
Значај маневарског рада; врсте маневрисања; 

$ере опрезности е обзиром на саобраћај возова;, во-
ђења, преко скретница; руковање скр етницима; од-
говорност за њихов положај; заквачивање и отква-
даша-ње кола; мере опрезности кад се једновремено 
манервише* на више места; руковање кочницама, ус-
тављачима и папучама; маневрисање локомотивом, 
Одбацивање кола, рад на спуштадици, вожња у ста-' 
тачном подручју. 

Познавање и употреба свих сигнала, а нарочито 
при маневрисању. 

2) Локомотиве: 
Детаљно познавање локомотиве, њеног котла и 

рад сваког појединог дела, познавање специјални* 
о&аправа! на локомотивама/обележавање локомотива. 

Технички прописи о парним локомотивама. 
Прописи о мерама сигурности против мраза. 
3) Кочнице: 

. Познавање врста кочница у употреби код же-
лезница у експлоатацији Министарства- саобраћаја. 

Практична способност: 5 

Руковање локомотивом на- маневри са применом 
'саобраћајних и . сигналних прописа. 

УСЛОВИ: претходна положени испит: за ложача и 
"најмање годину дана успешног рада на тој дужно-
с т <, 

Састав испитне комисије: један, инжењер или 
^техничар екшлоатације .железница службе парне 
вуче, један техничар експлоатацији железница сао*ђ 
»раћајно-транспоѕртне службе, један машиновођа на6 

маневри или машиновођа парне локомотиве. 

- - ' Члан 47 

Испит за железничар вуче II класе 
(прегледача кола) 

]1) Аритметика и геометрија: 
Основне рачунске радње са целим бројевима и 

анималним разломцима. Дизање -да квадрат целих 
-бројева и децималних разл омаха, Просто правило 
бројно. 
1 _ Дефиниција та/чке и линије. Праве и криве лини-
Зе. Дефиниција дужи, ^зрака и полумрака. Подела 
'Праве на једнаке делове. Врсте углова. Подела гео-

. 'метри1 сних шика и њихов кратак опис. Израчунава-, 
р>е обима и површине геометриски* слика. Подела и 
фтшс геомеггриских тела-. Израчунавање површине и 
Запремине геометриских тела. -
ј 2) Физика: 

Задатак и подела физике. Основи науке о кре-
..тању, брзина -и убрзање, мере, појам силе и масе, 
Долови равнотеже, тежа, тежиште, врста равнотеже, 

просте машине, трење, и отпори, појам рада и ефе-
кат. 

Својства течности: распростирање притиска У 
течности, спојни судова, Архимедов закон, пливање 
тела, капиларног. 

Својство гасова, атмосфера земље, барометар, 
манометар. 

.Појам температура, дејство топлоте на дела., тер-
мометру појам количине топлоте. Промена агрегат-
ног стања, својства^ паре, распростирање топлоте, 

Извори светлости, распростирање светлости, по-
јдам јачине светлости. 

.Магнетизам, природни и вештачки магнети. Маг-
нетска инфлуенција, магнетско поље,' замљин магне-
тизам. 

Основни појмови о електрицитету, основни за-
кон електричне струје,. дејство електричне струје. 
Галвански елементи батерије, електр©магнетизам. 
Општи појмови о генераторима, електромоторима и 
траисформаторима. 

3) Хемија и технологија: 
Ошовни појмови хемије. Физичке и хемиске про-

мене на телима. Смесе и раствори, разлагање мате-
рије. Појам хемијских елемената и једињења/ појам 
киселине, базе и соли. Важнији елементи. 

Технологија воде. Гориво (чврсто, течно и гасо-
вито). у 

Гас за осветљење и његова производња. 
Познавање материјала - КОЈИ ' се употребљава у 

машинској служби 
4) Састав кола: 
Познавање састав«; кола и техничких направа на 

колима. 5 . 
Скица и општи подаци на колима. Постоље кола, 

трчећи стрбј, обртна постоља, влачни и одбојни уре-
ђај, кочионо подужу, степенице, рукодржи, сигнални 
дршци, колски сандук и спољна оплата, унутарње 
облагање зидова, патос, плафон, врата, прелазни уре-
ђај, хармонике, »прозори, отвори- и вентилација, уре-
ђаји парног и електричног грејања кола, остали' ра-
зни уређаји на колима и њихови систему натписи и 
натписане таблице. 

б) Кочнице: 
Познавање састава, деловање, употреба, руко-

вање и поправке свих врста кочница, које су у упо-
треби на вашим железницама (Вестингхаус, Кнор, 
Божић и Харди), 

6) Колска служба*. 
Прописи административно-колеке службе, употре-

ба кола, лепљење листина на бола, товарни прибор 
и опрема кола. 

Правилник техничке колске службе. 
Упутство за, прегледаче кола, , 
Упутство о пријему кола обављених из радио-

нице. 
Познавање прописа (технички део) за узајамну 

употребу путничкихи пртљажних крлежу, међународа > 
ном саобраћају (РИГ) и за узајамну употребу те-
ретних кола у међународни саобраћају (РИВ). По-
знавање прописа за утврђивање штете и бележење 
кварова у путни лист. Познавање прописа о подма-
зивању кола. Познавање прописа 0) поступку при 
загревању лежишта осовина кола. 

Прописи за парно грејање возова У целости; 
Прописи о освежавању возова помоћу светле-

ћег гаса у целости* 
Прописи за чишћење и дезинфакцију теретних 

и путничких кола. 
7) Саобраћајни прописи: 
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Врсте сигнала. Сигнал електричног звонари. њи-
хова употреба, ручни сигнал«, станичног и возног 
особља и њихова употреба-, сигнали парном пиштаљ-
ком, сигнали на. скретница^*, међедима. сигнали на 
напојиш^ и колској вати, излазни и улазна сигнали 
и њихов значај, сигнали на возовима ц возилима. 

Опште одредбе за маневарску службу. Ду-жиости 
и одговорности руковаоца маневре, -мере опрезности 
код маневрисања е обзиром на саобраћај возова, 
квачење возила, рукогг/ње скретница а, давање сиг-
нала,, руковање кочницама и папучама., мгневрисање 
локомотивама, одбацивање кола, мере ..сигурности 
да возила не одбегну. 

Опште одредбе за. састављање возовз, сигурно-
сна, . штитна и завршна кола., уврштавање кола у 
брзе, путничке и мешовите .возове, уврштавање кола 
са експлозивом и запаљивом робом, уврштавање 
кола и возила е обзиром на, природу товара ст осо-
бине кола. Кочење Бозова на/ пругама нормалног 
колосека при ручном и ваздушном кочењу, рашоред 
кола са поседну тим кочницама. Познавање реда во-
жње. Путовање особља теретним возовима. Освет-
ља-вање скретница. Долазак и бављење возова по 
станицама!, одређивање места -за заустављан^ возова 
у станицама, одређивање улазног колосека и очеки-
вање доласка воза. у станицу. Руковање кочницама 
код возова са ручним и мешовитим кочењем, код 
возова- са ваздушним кочењем. Дужности возних 
службеника за време бављења у станици. 

Услови: квзл.ификовани бравар са претходно нај-
мање годину дана успешног рада иа оправци кола 
(периодичну прегледа) у главним ,или ложионичкм 

- колским* радионицама, са- читким рукописом. 
Састав испитне комисије: два инжењер3 или 

техничара експло атаци је железница (службе вуче), 
један техничар експлоатацији железница (саобра&ај-
но-транспортне службе) и један службеник који вр-
ши дужност прегледача кола. 

Члан 48 

.Испит за железничар^ вуче I класе 

а) з а м а л п и н о в о ђ у п а р н и х л о к о м о т и в а 
( 

1) Аритметика и геометрија: 
Исти програм као и код испита за прегледаче 

кола». 
2) Физика* 
Исти програм као и код испита, за прегледача 

кола. 
3) Хемија, и технолога : 
Основни појмови хемије. Физичке и хемиске 

промене на телима'. Смесе и раствори*, разлагање ма-
терије. Појам хемисккх елемената и-једињења, појам 
киселине; б^за и соли. Важнији елементи. Вода за 
потребе железнице. Тврда и мека вода. Котлове«« 
камен. Пречишћавање и омекшавање воде. 

Познавање 5 врста горива. Детаљно познавање 
врста, угља и његових- особина-. Топлотна моћ, испа-
равају.ћа моћ, процес сагоревања. Смештање - угља. 

Мазиво, његово добијање, врсте мазива, његове 
особине и употребливост .појединих врста.. 

Основно познавање врста материјала 'који се 
употребљава у машинској служби: челик, гвожђе, 
ливено, гвожђе, бакар, бронза., калај, бела ковина, 
зашиени материјал и материјал за чишћење. 

4) Локомотиве: 
Врсте локомотива. Детаљно познавање локомо-

тива, ових њених саставних делова., као и рад сва!-
ќог појединог дела«. 

Познавање сп еди јалних технички« направа на 
локо мотив ама л направа за подизање економије, 

Правилно и рационално руковање ЛОЈКО.МОТИВОМ Ц 
њеним направама. .Кварови на- локомотива (сем 
котла). 

•5) Парни котлови: 
Врсте котлова, посебно локо мотивски, Глави® 

саставни делови ^локомо.тивског котла- и њихова-на* 
мена. Груба и фина арматура котла и рад сваке по*? 
једине направе. 

Познавање, социјалних направа на котлу и на«* 
права за подизање економије. 

Грејна површина-, -ступањ ефекта котла, сагоре* 
вање иа решетки парног котла, стапен доброте -ва'« 
тр ишта*. 

Кварови на котлу. Оправка« и пробе котлар 
Експлозија котла. Касирање котла. Косовска књига, 

6) Технички прописи: : 

Технички прописи о возним средствима. Позна-
вање правилника за текућу и малу оправку локо-
мотиве. 

Познавање прописа о мерама опрезности, за вреб-
але мраза и сн^га. 

Познавање прописа за смештај способних локо-
мотива. . 

7) Колска служба: 
Познавање састав,а кола. Општи подаци о ко-

лима. Постоље кола, трчећи строј, обртна постоља, 
влажни и. одбојни .уређај, кочиопо полужје. 

Прописи техничке колске службе. Прописи о вр-
шењу прегледне колске ^службе. Познавање прописа' 
о подмазивању кола, познавање "прописа, о поступку 
при загревању лежишта 'осовине кола. Прописи за 
грејајње возова -у целости. 

• 8) Кочнице: 
• Познавање састава,_ деловање, употреба, руко* 

вање/ оправке свих врста кочница^ које су у упо« 
треби код наших железница: *Вестингх»а.ус, Кнор1,, 
Божић и Харди. 

9), Служба вуче:, 
Правилник за- службу вуце и упутство за маши-

новође и ложаче. % 

10) С а обраћа јн и -прописи: -
Ознаке на прузи, постројења-у станици, службе-

на места на железнички, пругама-, слободан прос-
тор пруге, службени часовници и тачно време, 
скретнице и њихово осигурање, међици, остала' ста«1: 
нична и саобраћајна постројења, осветлување кола 
и сигнала, ред вожње, додатак реду вожње и сао-
браћајно-транспортно упутство III део, употреба1 реда 
вожње и додатка реду вожње, број и~ увршћивање 
локомотиве у возове, технички преглед воза, врсте 
и означавање возова, увођење локомотива«^ возо-
ва, и? вођење путног листа, обавештавање о саобра-
ћају, ' укрштавању, претицања -и опрезности, инди-
ректно отправљање и превремено отправљзње" во-
зова«, узастопни 'саобраћај, саобраћај.- на дв око лос еч-
ки м пругама, забрана једновременог уласка возова 
у станицу; долазак и бављење,-место за • зауставља-
ње возова, заустављан^ воза- на отвореној прузи, 
бављење, тражење "помоћи, .продужење вожње или 

. повлачење, саобраћај до .извесне тачке на прузи, 
поти скин ање возова, опорављање возова, у закани-
њену и, када не може да се одржи возно време, вож-
ња на локомотиви, - за-квачивање. откачи-вње, з$п« 
режи а и потиску ју ћа локомотива/Чување лише без* 
бедности. 
^ Познавање и употреба свих сигнала. , 

Приправник за- млађег инжењера односно мла» 
ђег техничара, екоплоатације железница полаже дамо 

- предмете под ред бр. 4, 6, 7, 8 и , 
Практични део нолита: 
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По положеном те ор неком испиту, кандидат за 
пашино вођу упућује се на двомесечну праксу на 
Вожњи као треће лице. По завршеној пракси пола-

' дев1 практични испит из вожње воза на отвореној пру-
зи на најмање три статична- от сто јања« и—манипула-
циите локомотиве, са примењивањем свих односних 
Трошеа. " 

Приправник за млађег инжењера односно мла-
ђег техничара.експлоатацбгје железница (службе пар-
не вуче), полаже практични испит заједно са теори-
јским испитом т ј . после шестомесечне вожње која је 
предвиђена планом иринрЗЕНИЧКОГ стажа. 

Услови: квалификовали радник: бравар, механи-' 
чар, стругар, ковач и котлар са најмање годину дана 
успешног рада. на, оправкама локомотива/и положе-
ним -испитом за ложача са "најмање шест' -месеци вр-
шења те - дужности на свим врстама возова. 

Полагању испита за ложача кандидат за маши-
новођу пушта ,се без приучавање за послове ложача 
у ложионици тј. само: за месе** даи а Лрипреме" као 
треће лице на локомотиви. ' 
! Изузетно' испит шшиновођу/може полагати и 
'Машиновођа на маневри -после годину дана успеш-
ног рада1 на маневри и после свршеног курса за ми-
шиновођу. 

Пре ступања на курс „кандидат мора- да извесно 
Време ради код бравара на одржавању локомотива, 
за. које време треба-да се упозна са свмм пословима-
ЈОКО Одржавања . . . 
I После ове 1 пр аксе пред комисијом ложионица 
треба да покаже да је оспособљен да изврши мање 
оправке на локо мотив а ма а специјално: глачање; 
Скраћивање и по доаѓаше' лежишта; правилно прите-
зање кретних 'полуга и нзатезних клинова осовинских 
'лежишта; чишћење напојгшх апарата и напојне гла-
ре; зашивање водова парних, водених и ваздушних; 
Чишћење и штеловање кочница; искључивање једне 
стране парне-машине . . 
» Комисију ложион-ице сачињавају: један инжењер 
плет техничар, један пословоћа и један машиновођа 
са- редовно" изученим бр зверским' занатом,' 
1 Састав испитне комисије: дв зе- инжењер а односно 
»техничара ек сило ат адије железница службе парне 

-•"вуче, један техничар експлоатације железница сао-
. браћа јео-транспортне службе и један службеник који 

Врши дужност .машиновође парних локомотива. 

б) З а " -п о м о ћ н и к а м е ш и н о в о ђ е 
е л е к т р и ч н и х л о к о м о т и в а 

1) Аритметика и геометрија: 
* • , Исти програм као код испита за прегледача 
кола. 

2) Физика: * 
- Природне и физичке појаве. Особина тела, Агре-

гатна -стања. Брзина и убрзање. Сила, маса, снага и-
рад. Моменат силе и спр ег сила. Потенцијална и ки-
нетичка енергија.. Закон о одржању енергије. Рав-
нотежа и услови равнотеже. Тежиште тела. Просте 
машине. Непроменљиве крепаше. Једнако убрзано 
и једнако успорено-кретање. Слободан пад. Убрзање 
земљине теже. Еластичност и- напрезање. Особине 
течних тела. Хидростатички притисак. Ар чиме дое 
закон и његова практична примена Принцип водених 
кола, турбина) гл* пумпи. Особине гасовних тела. Ат-
мосферски притисак. Барометар, напон. Манометар. 
Температура. Термометру Звук. Простирање звука 
у равним срединама. Извори звука. Магнетизам. При-

Ѕодни и вештачки магнет. Магнетне линије сила«. Маг« 
етно поље -и његова јачина, 

3) Основи -електротехникб: 
Електричне величине и јединице за мерење, По* 

јам електричне струје, напона,- е лектромоторде и кон--

траелектромоторне снаге и електричног отпора. Па-
ул ов закон. Омов з-акон. Кирхова правила-. Спремање 
отпора и елемента. Појам индукције и самоиндукције. 
Електромагнети. Конденза-тори. Капацитет конденза-
т а . Опрезање кондензатора. Електрични акумула-
тори: опис, принцип рада и врсте акумулатора. Аку-
мулатор ека батерија. 

4) Електричне машине, трансформатори и не-
ир ављачи. 

Принцип рада електричних машина трансформа-
тора и исправљала. Врсте електричних машина., и 
'опис њихових саставних делова-. Опис делова тран-
сформатора и исправљача. Детаљан опис радних 
'електро мотор а и њихових карактеристика. 

5) -Електричне локомотиве: , 
Општ« опис електричних локомотива. Обележа-

вање типова- електричних локомотива-. Опис елек-
тричних локомотива у експлоатацији Министарства 
саобраћаја и опис функције њихових саставних де-
лова и апаратуре. Пуштање у рад и регулисање броја 

- обрта, вучних мотора. Промена смера обртања БУЧ-
НИХ мотора. Пребацивање Бучних мотора- 'из једне 
спреге у другу. Врсте електричен их кочења1; 

6) Указивање прве помоћи настрада лет" од елек-
тричне струје: 

Градиво према постојећем упутству. 
7) С а обраћај ни промиси; 
Познавање ових сигнала- и прописа- у погледу, 

сиги а лиза цк је. Вршење службе* у присуству .надзор-
ног, односно претпостављеног органа. Пгружна, ста-
ничне и саобраћајна постројења!. Обавештење осо-
бља у саобраћају возова. Пропратне исправе возова. 
Отпрѕвљање & саобраћај возова. Отправљање возова, 
у задоцњењу. Саобраћај возова- до извесне тачке на 
прузи. Службери возови. Вожња радничких колица 
и дресина. Затварање колосека. Саобраћајна упут-
ства- за . електрифицирање пруге са једносмисленом 
струјом напола 3000 V. Општи прописи за службу 
на- електрифицирзнчм пругама са једносмисленом 
струјом 3000 V. . -

Услови: квалификувани електричар, електромеха-
ничар или електробравар- са показаним успехом у 
раду на електричном железниц&ма и најмање -месец 
дшз- путовања на електричиој локомотиви У циљу 
упознавања послов° помоћника машиновође. 

Састав испитне ' комисије: дв а инжењера или 
техничара екеплозтације" железница« (службе елек- : 
тричне вуче), један техничар ек сп ло ат аци је желез-
ница (саобр-аћ-ајно-транслортне службе) и? један слу-
жбеник који врши дужност машиновође електричниве 
локомотива'. • г 

в) З а м а ш и н о в о ђ у е л е к г р и ч н и х 
л о к о м о т и в а 

1) Са обр аћ а ј н и пр оп иси: 
Исти програм као и код испита За, машиновођа 

парних"'локомотива. 
2) Електричне п локомотиве: : 

- Детаљно познавање електрици их локомотива у 
експлоатацији Министарства саобраћаја и.функције 
њихових саставних делова и . апаратура. Опис елек-
тричног кочења са отпорима)..Рад елеќтричних ло-
комотива у задрузи. Прописн о одржавању електрик 
нет локомотива и отклањње мањих кварова« којл 
могу да« наступ? у току вожње. 

3) Колска, служба: 
Исти програм као' код испита за машиновођа 

парних локомотиву 
4) Кочнице! . 
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Исти програм као код испита за мвшиновођу, 
парних локомотива«. 

5) Газдинство електровуче: 
Врсте електродепоа. Службеници електроде™а и 

њихове д у ж н о с т Организација .службе електровуче: 
пружне и у централним установама. Службени ред 
вожње и графикон кретања, возова. Турнус- елек-
т р и ч н а локомотива и особља. Технолошки процес 
припреме електричних локомотива за. вожње. Оправ-
ке електрични^ локомотива У депоу. Норма прева-
љеног пута за поједине оправке. Норма радног учин-
ка. Радни односи: плате, премије и »зграде. 

6) Електрону чи е потстанице: \ 
Енииклопедијскс познавање уређаја електровуч-

них.- потстаница на нашим електрифицираним пру-
гама. 

7) Контактна мрежа: 
Енциклопедист познавање контактне мреже иа 

нашим електрифициршим пругама. 
Предњи програм важи за кандидата који је- по-

моћник машиновође електричних локомотива. 
Приправник за млађег инжењера односно млађег 

техничара еќсплоатације .железница службе електрич-
не вуче полаже само предмете: „Електричне локо-
мотиве",- „Колска служба" и „Кочнице". -

Уколико се за испит пријављује машиновођа пар-
них локомотива, он полаже предмете: ^Електричне 
локомотиве", „Газдинство електровуче", „Електричне 
потернице" и „Контактна мрежа". Сем тих предмета . 
полаже још и следеће предмете: „Основи електротех-
нике", „Електричне машине, трансформатори и ис-
прављач^',. „Указивање прве прмоћи настрадалим од 
електричне струје", — по програму који је прописан 
код испита за помоћника машиновође електричних 
локомотива — и предмет „Саобраћали прописи" по . 
по следећем програму: 

Саобраћа ЈН а упутства за електрифициране пруге 
са једносмисленом струјом ЗООО V. Општи прописи 
за службу на електрифицираним пругама са једно-
смисленом струјом 3'000 V 

Практична способност: 
По положеном, испиту кандидат се упућује т 

тромесечну практичну вожњу ка,о треће лице, после 
чега полаже практични испит н,а, коме треба да по-

• каже, у току вожње ка релацији од најмање једног 
потстаничног размака«, да уме самостално да обавља 
вожњу возова са електричном вучом. 

Приправник за. млађег инжењера односно млађег 
техничара, експло атаци је железница службе електро-
вуче, практични' испит полаже заједно са теориским 
испитом, тј. после шестомесечне вожње, предвиђене 
планом приправиичког етажа. 

Услови: а) претходно положени испит за помоћ-
ника машиновође електричних локоЈиоти&а, и успе-
шно вршење те дужности најмање годину дана; или 

б) претходно положени испит за машиновођу 
парних локомотива сг успешно вршење те дужности. 

Састав испитне .комисије: два инжењера, или тех -

ничра емоплоагапије "железница службе електровуче, 
Ј!едан техничар екоплоат-ације^ железница саобраћај-
н о м анопортне службе и један службеник који врши 
дужност машиновође електричних локомотива. 
г) З а м о т о р в о ђ у д и з е л - м о т о р н и х к о л а 

1) Аритметика ат геометрија: 
Исти програм као код ил,ита за машиновођу пар-

них локомотива. 
2) Физика: 

" Исти програм као код испита за машин ово ђу 
ЈИ ар НИХ локомотива. 

3) Хемија д технологија: 

Општи појмови хемије. Физичке и хемиске прђ-Ј 
мене на телима. Смесе и раствори, разлагање материју 
Појам хемиских елемената и једињења. Појам киев** 
.лина, база и соли. Важнији елементи. Познавање вф* 
сте горива- Детаљно познавање врсте течног гориву 
и процеса сагоревања. Мазива, добивање, врсте, њи& 
хове особине и употребливост појединих врста. Ос* 
новно 1п озн газ ање1 врста материјала који се употребам 
ва у служби вуче: челик, гвожђе, ливено^гвожђе, б& 
кар* бронза, калај, бела ковина, заптивни материјал! 
и материјал за чишћење. 

4) Основи ел ектр отеклине: 
Исти програм као код »опита за помоћника ма* 

шиков ође електричних локомотива. 
5) Електричне машине* трансформатори и • 

праљачи: 
Исти програм као ксд испита- за помоћника мал 

шиновође електричних локомотива, 
6) Мотори са унутрашњим сагоревањем: 
Основно знање из теорије мотора са унутрагц*' 

њим сазревањем. Познавање свих делова мотора 
рад сваког појединог дела. Сметње код мотора са/ 
унутрашњим сазревањем и њихово отклањање. , 

7) Технички прописи: 
Познавање прописа о руковању и одржавању мо-

торних кола. Познавања прописа о надзору, прегла 
ду и оправци "Моторних кола. Познавање прописа, т 
смештај способних моторних кола-. - ^ 

. 8) Колска служба: 
Познавање састава коча. Општи подаци о ко«? 

лима, Постоље кола: трчећи строј, обртно постоље;] 
влачни и одбојни уређај; кочионо .полужје. Позна« 
вање специ јалних, техничких направа на моторним 
колима и њиховим нриколицама. Познавање електрик 
чи их уређаја иа моторним колима. Прописи техничке 
колске службе. Прописи о вршењу прегледне колске 
службе. Познавање прописа о подмазивању кола. Поа-
одавање прописа о поступку при загревању лежишту 
осовине кола. Прописи за гребање моторних кола« 

. њихових приколица и руковање са њима. 
9) Кочнице: 
Познавање састава, деловање, употреба и шраф* 

ка свих врста кочница, које су у употреби на мотора 
ним колима. 

10) Саобраћајни прописи: 
Исти програм као код испита за машиновођа 

пгршх локомотива е тим, да се о Додатку реда в<Ѕи 
жње I и II део тражи само . опште познавање. 

11) Служба вуче: 
Организација ложионичког газдинства. Службе-

не јединице, особље ложионице, поучавање и испи-
тивање особља«, обавештавање особља. Опремање 
подмлатка. Службене књиге и обрасци у ложионица. 
Распоред службе, поседање моторних кола. Примо-
предаја локомотива-моторних кола међу ложионица.-

ма.. Отправљање локомотива-моторних кола. НаруЈЃ 
бина локомотива, држање приправности, помоћни во? 
поступак приликом удеса и сметњи у саобраћају* 
Удеси.и1 кварови на моторним колима., Опроввђењф 
службе у ложионица Надзорна- служба над радова 
ложионице. Служба вуче на прузи. Ложионични кру*1*, 
подручје ложионице. Мере опрезности. против пок 
жара. с . 

Конструкција и - обележавање моторних кола и 
локомотива. Испитивање и ревизија моторних кола.. 
Стављање у погон нових - моторних "кола. Одржавање, 
моторних кола у сао«браћају. Периодични прегледи! 
саставних делова моторних кола. Откривање опасниве 
кварова.. Чишћење .моторних кола. Распоред возним 
средстава за оправку. Оправка и одржавање мотор-
них кола у ложионица Оправка, моторних кола $ 
радионици. Пријем ©прављених моторних кола 
радионице. Направе за .чишћење снега. Пријављивањф 
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у службу,- књига наредби, књига рапорта^ књига оп-
равке моторних кола, позиварска књига, ис по ставља-
л е требовања материјала. Локомотиивеки лист. Књи-
га алата и моторних кола. * 

Практични испит: 
По положенбм. теоретском испиту кандидат се 

(упућује на једнамесечну практичну вожњу моторних 
кола као треће лице. По завршеној пракси полаже 
•практични испит из вожње на отвореној - прузи на 
најмање три статична . одстојања и манипулации мо-
торним колима са применом свих односних прописа. 

Услови: претходио изучени браварски игли меха^ 
надарени занат ^са показаним успехом у раду на 
о.правци мотора са унутрашњим сагоревање^ и мо*_ 
торних кол? 

Састав испитне комисије: два инжењера или тех-
ничара експлоатацији железница .службе вуче, један 
техничар експлоатацији железница саобраћајно-траи-
сиортне службе и један службеник који врши ду-
жност моторвође, 

д) З а м - а ш и н о в о ђ у е л е к т р о м о т о р н и х 
. к о л а 

1) Електричне потстанице: 
Исти програм кат код испита за машин ов ођу 

електричних локомотива* 
2) Контактна мрежа: 
Исти програм као код испита за машшовођу 

електричну локомотива^ 
3) Кочнице: 
Исти програм као код испита, за машиновођу 

парних локомотива. 
4) Електрична кола" 
Општи опис електромоторних кола. Обележава-

ње типова електромоторних кола. Опис, електромо-
торних кола у експлоатацији Министарства саобра-
ћаја и опис функције њихових саставних делова и 
»апаратуре. Пуштање у рад и регулисање броја обрта 
Бучних мотора. Промена смера обртања Бучних мотора. 
Пребацивање Бучних мотора из једне спреге у другу. ( 

Врсте електрачног кочења. Опис електричног коче-
ња са" отпорима. Рад елекгромоторних кола у елек-
т.ровозовима. Прописи о одржавању електромоторних 
кола и отклањање кварова у току вожње. 

б) Саобраћали прописи0 

Исти програм као и код испита за машин ов ођ.у 
парних котлова е тим. да е о Додатку реда вођење 
I и II део тр алеи СРГМО- бпшле-г по зи а в а ње. " - "" 

6) "Газдинство електровуче: 
Врсте електродепоа. Службеници електродепоа и ' 

њихове дужности. Организација службе електровуче: 
пружне и у центр'алгим установама. Ред .вожње и 
графикон крстан* « возозз. Турнус електромоторни& 
кола и особл^а. Технолошки процес припреме елек-
тромоторних кол? за вожњу. Оправке електромотор-
них кола у депоу. Норме правилног пута за поједине 
оправке. Норме радног учинка. Радни односи: плате* 
премије и награде. 

Напомена: Предњи програм важи за киндидата 
који је помоћник машиновође елкетричних локомо-
тива. . 9 

, Уколико се за испит пријављује кандидат који 
'је машиновођа електричних локомотива, о,н полаже 
само предмет „Електромотор^ кола". 

Ако се за' испит пријави кандидат који Је маши-
новођа, парних локомотива, онда он полаже пред-
мете: „Електровучне етотст анице", „Контактна мрежа",-
„Електро моторна кола4', и „Газдинство електро вуче". 
Осим тих предмета полаже се још и следеће предње* 
тег- „Основи ' електротехнике*', „Електричне машине, 
трансформатори и исправљали", „Указивање прве по-
моћи настрадали^ од електричне, струје" — по про-

граму који је прописан код испита за помоћника ма-
шиновође електричних локомотива — и предмет „Соо-
браќајни прописи" по' следећем програму; 

Саобраћајна упутства за' електрифициране пруге 
са једносмисленом струјом'3000 V.- Општи прописи 
за службу на електриницираним пругама са једно-
смисленом струјом 3000 V. 

Ако се за испит пријављује кандидат који је 
моторвођа, онда он полаже предмете: „Електровучне 
потстаница, „Контактна мрежа", - „Електромотор^ 
кола", и „Газдинство • електровуче" а осим тога 
још и следеће предмете: "Указивање прве помоћи ка-
стра дадеш од електричне струје" — по 'програму ко-
ји је прописан за испите помоћника машиновођа 
електричних локомотива — и „Саобраћајна прописи", 
по програму који је напред цитиран за кандидата — 
машиновођу парних локомотива. 

Практични испит: ' . -
До. положеном теоријском испиту кандидат се 

упућује на практичну вожњу у трајању од. два ме-
сеца, изузев кандидата који је машиновођа елек-
1ричних локомотива за кога! практична вожња траје'*, 
само месец дана. После те вожње кандидат полаже Ј 

практични испит на коме треба да покаже у току 
вожње на релацији од, најмање једног потстаничног 
размака да уме самостално да обавља вожњу елек-
тро мо торн их кола. * , 

Услови: претходно положени испит за помоћника 
машиновође електричних локомотива или за машино-
вођу електричних локомотива, или за мапшновођу 
парних локомотива, ш и - за моторвођу и успешно 
вршење дужности. 

Састав исиптне комисије: два инжењера ил^' тех-
ничара експлоатације железница (службе електро-
вуче),' један техничар експлоатацији железница (сао-
браћајно-транспортне службе) и један службеник 

„који врши дужност машиновође електромоторних 
кола. 

Члан 49 

Испит за надзорника вуче 

а) з а н а д з о р н и к а п а р н е в у ч е 

бучно газдинство: 
Врсте ложионица. Службеници ложи окице и.Жи^, 

хрве ^дужности* Организација сл-у-жбе -'ву чеУ'пружив' 
и у централним установама. 

План превожења, књижица реда вожње и .гра-
фикон кретања возова. Турнус локомотива и "особља. 
Технолошки процес припреме локомотиве за вожњу. 
Ложионичке оправке локомотива. Норма преваљеног 
пута за поједине оправке. Норме радног учинка. Рад-
ни односи: плате, акорда« рад, премије и награде. 

Основни технички подани локомотива. Локомо'-
тивска књига. Вођење евиденције о показатељима 
стања локомотива: инвантарски, радни и експлоата-
циони парк: Вођење евиденције и оперативним по-
датака о показатељима рада локомотива. ' 

Елементи обрта локомотива. Прорачун обрта 
локомотива. Прорачун потребног броја локомотива. 
Одређивање тежине возова и таблице^-оптерећења. 
Израчунавгње таблице процента кочења. 

Основни елементи' ложи он ице. Техничка опрема 
ложионица. 

Услови: претходно положени испит за машиново-
ђу парних, локомотива и најмање 5 година, успешног 
вршења те дужности. л 

Састав испитне комисије: ,два инжењера или 
техничара експлоатација железница службе парне 
вуче и један службеник који врши дужност надзорг 
ника парне вуче. 
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б) З а н а д з о р н и к а е л е к т р о н у .че 

Газдинство електрону^: 
Врсте електродепоа. Службеници • електродепоа 

а њихове дужности. Организација службе електро-
н ч е : пружне н у централним установама. 

Т а н превожења, књижица реда вожње и тра--
фикон кретања '-возова. Турнус електричних возила * 
« особља Технолошки процес -припреме електричних 
возила за вожњу. Оправке електричних' возила У 

, депоу. Норме преваљеног пута за поједине оправке. 
Норме радног учинка. Радни односи: плате, акордни 
рад, премије и награде. 

Основни технички подаци електричних возила. 
Локомотиве^ књига,. Вођење евиденције о показа-
тељима стања електрични« возила: инвентаре^, 
радни и експлоатациони парк. Вођење евиденције и 
оперативних података о показатељима рада елек-
тричних возиш а, , 

Елементи -обрта електричних возила. Прорачун 
обрта електричну возила. Прорачун потребног бро-

- ја електричних- "возила. Одређивање тежине возова 
и таблице оптерећења. Израчунавање таблице -про-

цената кочења.. Прорачун потрошње електричне 
енергије. , 

Основни е/еман ти • електроди оа. Одређивање 
основних димензија депоа. Техничка опрема електро-
депоа. Електроенергетска постројења електородепоа. 

Услови: , претходно положени испит за манито? 
вођу електричних локомотива или електромоторних 
кола и успешно вршење те дужности. 

Састав испитне комисије:* два инжењера или 
техничара експло атаци је железница службе електро-
вуче и-један. Службеник који врши дужност надзор-
ника електровуче. -

Члан 50 
Испит за пословођу вуче 

а) З а п о с л о в о ђ у п а р н е в у ч е 
1) Аритметика и геометрија: исти програм као 

и код" испита за прегледача кола. 
2) Физика: исти програм као код испита за пре-

гледача кола. 
3) Хемија и технологија: исти програм као код 

испита за машиновођу^парних локомотива. 
4) Локомотиве: исти програм као код испита за 

^ . ш а д о в о ђ у ЈПарНИх локомотива 
5) Парни котлови: исти прогР?М< -К&6.КОД јЈС", 

пита за машиновођу парних локомотива. 
6) Кочнице: - исти програм као код испита зв 

машиновођу парних-локомотива. - " ' 
7) Колска служба: исти програм као код испита 

за мат ино вођу парних .локомотива. 
- 8) Технички прописи: исти програм као код 

испита "за м^аиииновођу парних локомотива. 
9) Бучно газдинство: 
Познавање техничке опреме ложионица и ло-

жионичких постројења. Ложионичке оправке локо-
мотива." Радни односи: плате, ^кордони р а д премије 
и награде. . - * 

Практични- испит: знање руковања ломомотиво*м-
у крујгу ложионице односно радионице. Овај испит 
даје право самосталном руковања (покретања) ло-
комотивом у кругу ложионице односно радионице. 

Услови: претходно научени браварски занат и 
у©петан ред на оправкама' локомотива у ложионица 
или радионици најмање две ло дине-;. 

Састав испитне комисије: два инжењера или'тех-
ничара ексшоатације железница! (службе парне вуче) 

један службеник кој« врши дужност пословође 
парне вуче. . 

б) З а п о с л о в о ђ у е л е к . т р о в у ч е 
1) Аритметика и геометрија: Исти програм као 

и код испита з-а: прегледача кола. 
2) Физика: исти програм као код испита за пре-

гледача .кола. ' ' 
3) Хемија и технологија: 
Елементи Једињења. Смеша. Метали и мета-

лоиди. Атоми и молекули. Атомска" тежина. Окси-
дација и редукција. Соли, киселине и -базе. 

Горива и мазива уопште. Методе за добијање 
метала који се најчешће употре.бљавају за .одржа: 
вање железнички« возила. 

4) Основи електротехнике: исти програм као код 
испита за помоћника машиновође електричних ло-
комотива. 

5) Електрична вшила: исти програм као код 
испита за машиновођу електричну лок мотива и 
машиновођу електромоторних. кола (предмети: 
„Електричне локомотиве? и „Електро мото риа кола'4). 

6) Газдинство електрону че: 
Познавање* техничке опреме електррдепоа и по-

стројења у електродепоима. Оправке електричних 
локомотива и, електромоторних кола.- Радни односи: 
плате, акордни рад, премије и награде. 

Услови: 'претходно изучени електричарски или 
електро механичар ски з&нат и успешан рад на оправ-
кама електричних возила у депоу или радионици. 

. С?.став испитне комисије: два инжењера или тех-
ничара експлоа рације железница службе електро-
вуче и један службеник који врши дужност посло-
вође. 

Члан 51 

Испит за железкичара одржавања пруге 
III и И класе 

1) 'Аритметика и геометрија: сва четири вида 
основних рачунских радњи; све врсте мера: дужине 
површине, запремине, тежине и времена; обични и 
десетни разломци; појам процената- и промила. ; 

Права/ лук и угао; изналажење површина тро-
угла, квадрата, праве уга оника и трапеза; изнала-
жење површина тела: коцке, .призме и ваљка. 

2) Саобраћајни прописи: , • 
сигналу Употреба и одржавање сигналних 

средстава." Сигнали' - Х И т б ® ® . З Е 2 Ж 
и'њихова употреба. Стални сигнали. Сигналу 
мотивског особља. Сигнали на возовима и осталим 
возилима. 

Пружана и СТЕНИЧНИ постројења. Ред вожње 
врсте и назив возова. Означавање возова. Обавешта-
вање особља о саобраћају возова. Саобраћај на дво-
колосечној1 прузи. Вожња ратничких колица« др ес иш-
Затвор пруге. Заштитување непро-хсдетх места. Ван-
ре̂ н|и~~ догађаји и еотем-ентарне непогоде. Појам -глав-
нино а' и м^глењака и њихове дужности. Рутовањебра-
ницима-.. Прописи о чувању личне безбедности же-

' лозничких .службеника. 
3) Грађевинска преписи: 

•" Основни п о ј « о земљаном трупу (шеип. усек, 
засек); главне мане земљаног т р у т и његово одра-
жавање. 

Познавање главник: радоваћемо одржавања гор-
њег и доњег строја, мао и аш ата. и материјала. Одр-
жавање прелаза, опрема пруге и појаса- ексиродрија-
ције. Пожарни реон и спречавање пожара. 

Прописи о поступку' у "случају снежних вејавица 
м сметова. Правилник за- чуваре пруге. и 
р'УК10В1а!ње телефоиоким и оигналним постројењима. : 
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Услов«1: испит може полагати пружни радник са 
свршеним основном школом по показаном- успеху ка 
раду у десет ар ској дружини и код чувара пруге. 

Састав испитне комисије: једак' инжењер или тех-
ничар екшло>атадије железница службе одржавања-
пруге, један техничар екшло-атације железница сао-
бра(ћај|но-тр.шопортие службе и јадан службеник који 
врши дужност чувара пруге, -

Члан 52 

Испит за железничара одржавања пруге I класе 
(десетара пруге) 

1) Аритметику и теом етри јв: 
Детаљно' познавање и употреба четири основна 

вида рачуна Са целим, децималним бројевима*, к а д -
рирање, кубирање, одређивање процента, просто пра-
вило тројно. -

Дужине, просте' геометриска фигуре и њихов« 
површине, правилна телади њихове запремине, кое-
струке ањ,е углова, хоризонт алност, вертикалност. Пој-
мови о нивелмгну (равњача, подравњачв', т б е т ) . По- _ 
Ја1м нагиба, изреке авање у . размери, процентима и ' 
промилима', мерење пантљиком,. 

2) Доњи строј: 
' Појам доњег строја-: усеци, заседи, насип. Врсте 
земљишта и методе рада У шансом од њих. Осигу-
рање краина ових земљаних грађевину код разних 
врста . земљишта. Одводњавање земљаног железнич-
а р трупа. Клизишта — руч терени: постанак, деј-
ство и санирање. Израда обложних, заштитних, пот-
порних зидова и калдрма. Израда темеља за р^зне ' 
грађевине и разне врсте земљишта. Израда прелаза-
преко пруге Општи преглед радова на доњем строју 
у вези са одржавањем пруге у пролеће, лети и зими. 

Мостови и пропусти (дефиниција и врста). 
Тунели: • "з.дужеи профил .(улав, излазу поедусек, 

Слободан профил тунелских типова, портали, скло-
ништа, одводњавање тунела. 

3) Горњи строј: 
Елементи горњег строја: димензије елемената гор-

њег строга и димензије планула за- шѕже категорије 
пруга. Застои. Производња застора. Избор материјала 
за застор. Прагови*, материјал и израда прагова. Ди-
мензије обичних прагова. Московска и скретничка 
гр»а<ђа. Појам .о гвозденим и бетонским праговима. 

Шине: материјал, опее, облик, пресеци плина*: 
нормални типови ч шина«; гаше у кривинама; д одао -

.феко,оједање шина.. 0 -
колос ечшГприбор:* врста" т &®аиимг доагоеадает^ 

Емсфи, тирфони, везице, зз&ојрњгга, _ еластични - гордан 
нови. : 

- Колосек као целина: нормализовани типови горд-
ић ег строја. Колосек на уздужним праговима. Уре-
ђење 'колосека на. правој и кривини. Нагиб шине, 
шириш колосека у правој и кривини. Надоиш ење 
спољне шине у кривинама,, прелазне рампе. О про-
ширењу и надвгашењу* колосека у кривинама..- Међу-
праве, праве испред и ива Скретница, делегација*. 

Скретнице и к-олосечне везе: ѕеачај, улога и еле-
менти скретница. Врсте -скретница. Мења лице. Левич-
ци са »Јореном и еластични. Поставки уређај и све-
тиљке, кукасти затвора чи, Србините, проста роца, 
тупа (двострука), конструкција- -срца. Жљеб и вођице 
срца. Скрете ички средњи део. 

Алат за горњи строј: пружни колица, справе з;а " 
сабијање шина. Приреми® радови од полагање коло* 

Полагање колосека и скретница. Преглед и мен 
рењ\в скретница. 

Одржавање горњег (страда: монт радови доржа»-
В)Ш>а, ѓедовио одржавање, већи радове® т одвика-

вање (пролетњи, летњи, јесењи и зимски). Чише4ш>р 
застор а. Притезање и измена опојног џ причвр-Ш^ 
материјала, Подбиј ање прагова. Упјочређа оуфлаокћ 
и уопште о суфлажу и његовој примени. Потпуна 
оправка колосека. Контролисање и регулисања кри-
вине. Исправка ширине колосека, в р г а њ е померених 
шина (регулирање Састава). Измену" колосекот, т * 
риј ал а. Измења шина1, измена претовар изашла нбидо 

вечног прибора,. Одржавање скретници!. 
4) Одржавање зграда: 
Положај и облик темеља. Врсте оснивања тејрљел^ 

Подзиђивање постојећих темеља. Димњаци. Степе-
нице уопште. Врсте и димензије. Степениште огр:ан 
де. Таванице. Зидови од опека и ломљеног кам еш. 
»Спојна грађа. Малтера: кречни, продужи«!!. Малте-
рисање1 и оправдање искварених површина. Крече-
ње, бојење зидних .површина. Фуговање. Малтери-
сање таваница Подови, кровови и р а а т облили 
кровова. Врсте покривања кровова. - Олуци и цеви. 
Врата и капије (ок(ов). Прозори• и њихово окивање. 

5) Економско-флешовска служба: 
Пој,ам матријал® и инвентара. Промене мојим® 

подлеже .материјел при својој употреби, бодела ма^ 
теријаша и инвентара*. Правилник . смештају _ ма-
тер и«ј|шл а и инвентара: смешкање- материјала и инвек^ 
тара по својим врстама; који се материјал смешта* 
у зграде, а- КОЈИ у шупе и настрешнице; који се ма-
теријал смешта на отвореном простору; који се ма-
теријал држи у орманима.' Како се .обележава мате-
ријал (еаош и врста материјала). 

Усл10ви: претходно положени испит за чувара 
пруге и успешно вршење те дужности. 

Састав испитне комисије: дв1а (инжењера или тех-
ничара експлоатацииве железница службе -одржавања 
пруге, један службени« еко!к1омеко-ком>ерцијалн;е стру-
ке м један службеник који врши "-дужност десетара 
пруге. 

Члан 53 

Испит за надзорника одржавања пруге 
1) Аритметика и геометрија: 
Врсте цифара и њихову обележавање. Све рачун-

ске радње са целим, десетини и обичним разлом-
цима. Мере за време, аа угао, за дужине, површине, 
запремине тачности. Процентни рачун размере и про-
порције. Просто и сложено правило тројног Степе-
вовање, кореновање. - -

Алгебра: дефиниција општих бројева, све ра-
чунске радње са' њима. Дефиниција- једначина и не-
Ј ! ; 8 АЧИН • р^ш ѕ ? аш е ј еда аник а првог -степена^ 

Геометрија: дефиниција и њена основна подела", 
а) Ол асиметрија: тачка., права, дуж, дефиниција. 

Круг и његови делови. Дефиниција и цртање. Угао 
* — дефиниција. Врсте углова и њихове мере. 'Појам 

троугла. Подела троуглова-, подударно!«^. Углови у 
троуглу површина. Правоугли троугао. Питаториеа 
теорема*® његов а примена. Четвороугли. Дефиниција 
и врсте. Многоуши. Дефиниција и врсте. 

6) Стереометрија. Дефиниција тела и подела. Коц-
ка, пр-авојугли паралелопипеш, призма, ваљак, пир'а-
мида, купа, лолита, површину запремина, рачунање 
површина и запремине. -

2) Нацртна геометрија: 
а) ' Ортогоналн^ пројекција. Пројекција равни. 

Расклапање пројекцише равни. Квадранта. Пројек-
цију татаке.. Пројекција прше. Трапови праве. Дв© 
праве. Раван. Права* и тажа. .у равни. Пресек двеју 
равни. * 

б) Котирање пројекције. Општи појам о пројек-
цији тачке. Пројекција прав«. Интервал ц над пређе. 
"Раван »ивохише,. Претставување терена. Прафш." 
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Одређивање лил иј е напиша и усека помоћу попреч-
них профилу. 

в) -Кровне површине (одређивање врсте крова). 
г) Крма (паралелна, коса и усправна) и кегле. 
3) Текиќ«© цртање: 
Прибор, ва- цртање руковш&е њиме. Технички 

^ројеви слова4. Котарана и цртање плашеа, у раз-_ 
Икер«. " 

4) Статика и ме/хаиика;: 
•Појш/м и осетни ст ат,ике. Оптерећења, врЈсте и ше-

15е. Смет ©ми носача.4 Проѕева греда, дефиниција, и про-
рачун*. Све, остале врсте носача. 

б) Наук^ о грађевинском материјалу: 
Чиме се бави и шта проучава- (Наука о грађевин-

ском • материјалу. Камен природни,- врсте стона' вр-
сте дробљеног камена'. Употреба- природног камена 
у аградоа|рству" и за инжењерске радове. Вешт 214«и 
мамен. Врсте и производња. Малтера: креч, гипс, пор-
тланд. цемент, кремни мештер-, цементни малтер, пр(о 
Дужми малтер, шжотски малтер. Бетон: врсте и ргз-
мере бетона. Дрво: еластичност и чврстоћа, врсте , 
девета. Метали; гвожђе у атр«даретеу и ншкењер-
ским гр2|ђекипама. Стакло,. Бо-је_ и премали. Земљи-
ште. 

6) Грађевинске конструкције: 
Особине „земљишта и моћ ношења. Положај и 

1облик темеља. Спољни утицај н"а земљиште.' Испити-
вање истона1. Савлађиван^ воде пр«** копању темеља. 
Подзиђив-ање постојећих темеља. Конструктивни 
елементи у камену. Све, врсте прелаза код зидова. 
Изолација зидова од влаге. Димњзци. Израда лукова 
и скела. Сводови., степенице. Тавењач-е. Ј-гчивд гра-
ђевинских конструкција. Опојна -грађа, м гл тери, веш-
тачки .камен, фуговвње, малтерисање таваница, -по-
дови свих врст ^ Д р в е н а грађа, везе дрвета, израда 
дуварова од ̂ дрвета. Међуспратне конструкције. Кро-
вови и разни облици кровова. Олуци и олучне цеви: 
Дрвени подови, врата и капије и њихово окивање. 
Прозори и окивање. Облагање зидова- дрветом. Скеле > 
од облица и од четвртасте грађе. 

7) Геодезија: 
Увод: значзј геодезије, мерење, неизбежне -греш-

ке. Појам плана и размере. Ситуациони план, по-
пречни .пресек, читање плана. 

Обележавање праваца. Мерење линија: а) степе-
насто, б) директно мерење и справе. 

Ортогонална (правоугл*) метода, појам (снимање 
призмом) положај? тачака у ортогоналном систему. 

У ' о-пштим линијама обележавање (полигони 
влзк) стационажа 

. Појам мерења висинских разлика, релативне ви-
сине. 

Равњача и нивелмански инструменат. 
Снимање појединих парцела. Профилисање. Упо-

треба сараценових таблица при одређивању елеме-
ната кривина. Коокирзње. 

8) Горњи строј и механичка постројења: 
Појам > саобраћала и појам и значај железница. 

Железничка пруга и њено категорисање. Општи по-
јам о- горњем и Д О Њ Ѓ М строју. Елементи горњег 
строја*. Димензије елемената горњег строја и димен-
зије планума за разне категорије пруга. Застор. 
Прагови. Материјал и израда прагова.' Шине, мате-
ријал за њих, опис, облик и попречни пресеци шине; 
•нормални типови шина. Колосечнаг .прибор, врсте и 
квалитет. Колосек као целина; горњи строј типа 49а, 
45а!, Зба' и б и 22а; полагање колосека, уређење коло-
сека "у правој и кривини; надвишење спољне шине 
у кривинама; међуправе, праве испред и иза скрет-
ница. Слободан профил. Скретнице и колосечне везе; 
врсте скретница; мењалице,' срцишта," међици, ко-

рисне дужине колосека. Опрема" пруге, алат за гор-
њи. строј, полагање колосека и скретница. Преглед и 
•мерење колосека и скретница. Одржавање горњег 
строја, чишћење застора, подбијање. прагова, упо* 
треба суфлажа. Потпуна оправка колосека. Исправка 
ширине колосека и враћање померених шика. Измена 
колосечвог материјала. Обнова горњег строја на 
отвореној прузи. Појачање колосеку. Горњи строј у 
вези са сигнално-сигурносним уређајима. Справе за 
затварање колосека. Одредбе^ за пруге колосека 0,60. 

9) Доњи строј и тунели: 
Појам доњег строја.. Врсте земљишта и методе 

рада у сваком од њих. Осигурање кошка. Одводња-
вање земљаног трућа. Регулисање река и дивљих 
потока. Клизишта. Обезбеђење радништва "приликом 
извођења земљаних радова. Израда обложни и 
потпорних зидова. Одржавање тунела и доњег стро-
ја мостова. Израда прелаза' преко пруге. Израда 
грађевина сталног карактера за заштиту пруге од 
•завејав-зња. Појам и̂  типови тунела. Методе и из-
градња тунела; Одржавање тунела и заштита од 
-штедних утицаја Мостови и пропусти. Општи пој-

• мов/:* и класификација мето,ва по .врстама. Сту-
бови. -Гвоздени мостови. Материјал за гвоздене мо-
стове, све врсте и шеме. Лежишта гвоздених кон-
струкција, монтажа и ОДРЖЕВ,ање истих. Камени мо« 
стови. Материјал за исте. Диспозидије и типови. 
Изградња скеле за извршење камених мостова. Бе-
тонски и армирано бетонски мостови. Материјал за 
бетонирање и технички услови. Гредни и рамовни 
носачи; Лучни носачи Скеле и оплате за њихо-во .из-
вршење. Дрвени мостови, врсте и конструкције др-
вених мостова; материјал, грађење, дрвени јасмови 
као средњи ослонци к одржавање дрвених мостова. 
Провизорни мостови и њихово'одржавање. 

10) Грађење железница: 
Класификација железнец?. Конструктивни еле-

менти железничко*4" пута. Возна средства-. Кретање 
кола и локомотива по колосеку. Кочење возова. 
Праве и кривине. Нивелете. Карактеристични успони 
и падови. Фактори који утичу на повећање и сма-
њење комерцијалне брзине возова и њена важност 
са гледишта економичне експлоатации железница 

11) Прописи службе одржавања- пруге: 
Правилници з,а надзорнике пруга,- мостова, ка-

менолома, за.десетаре и чуваре пруга. Основни пој-
- мови о планирању и евиденцији у служби одржа-
$ањ'а пруге. 

12) Саобраћаја прописи: 
Задатак и организација саобраћајне службе. 

Веза саобраћајне,, службе са осталим" службама. 
Пружена, стѕшич-нУ и ""саобраћајна- -постројења. Окошти 
појмови о маневарски раду. Ред вожње, врсте Бор-
зова, означавање возова. Увођење возова'. Обаве-
штење станица и особља о саобраћају возова. Општи 
•појмови о броју осовина у возовима, оптерећењу, 
возова, секцијама за оптерећење, редовним и најве-
ћим оптерећењем а возова. Отпремање снажних гр* 
тала и ралица. Саобраћај возова: појам супротног 
и узастопног^саобраћаја, начин слеђења возова (по-
јам просторних отсека и размак), брзина вожње 
преко"скретница. Заустављан^ возова на отвореној 
прузи, заштићавање возова, поступак када. воз не 
може да одржи прописано време вожње', надзор 
пруге и пажња пружног' особља. Саобраћај возова 
до извесне тачке на прузи. Службени и помоћни "во-
зови, радни возови. Затвор колосека. Вожња рад-
ничких колица е* дресира; Ванредни догађаји, опре': 
чавање удеса. 

Познавање свих железќ&чк-их сигнала, а наро-
чито сталних сигнала 0 сигнала пружног особља. 

Општи појмови о\транспортном плану и плану 
превожења. Појам обрта кола и мере које може да 
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Допринесе служба одржавања пруге за смањење вре-
мена обрта. 

13) Емономско-финансиска служба: 
Важећи прописи о руковању и обрачунавају 

железничке имовине, као и о смештају, чувању к 
»одржавању материјала. Упутство за- расходовање ма-
теријала и инвентара. Општи појам о финансиском 
•плану. Прописи за вршење набавака, пријем и непо-

ука материјала. Прописи о обезбеђењу железнич-
е имовине од пожара. 

Услови: а) непотпуна средња школа и свршени 
куурс за надзорника одржавања пруге; или 

б) претходно положени испит за десетара пруге 
и успешно вршење те дужности. ' 

Састав испитне комисије: два инжењера или 
техничара експлоатације железница (службе одржа-
вања пруге), један техничар експлоатације желез-
ница (саобраћајно-транспортне службе), је"дан слу-
жбеник екомомско-комерци јалне струке и један слу-
жбеник који врши дужност надзорника одржавања 
пруге. 

Члан 54 
Испит за железничара сшгнално-сигурносних 

постројења (руковаоц^) 
1) Аритметика' и геометрија: 
Четири основне рачунске радње са целим броје-

вима и десетини разломцимз. 
Јединица за мерење површине, запремине и те-

жине. Израчунавање површина и запремина правил-
них гсометрепжих тела. 

2) Физика: 
Природни и вештачки магнети. Особине вештач-

ких магнета, њихов облик, снага и употреба. 
Добијање статичког електрицитета и његове осо-

бине. Електрична струја. Изолатори и ©проводници. 
•Атмосферски електрицитет и громобрани. Галвански 
•електрицитет. Галвански елементи — Волтин, Дани-, 
јелов, Калов, Бајтлов и суви елементи. Отпор спро-
водник. Омов закон и везивање гале зетских елеме-
ната у батерије. Особине електричне струје. Индук-
ција и самоиндукција. Наизменична струја. Електро-
магнету Гранање струје. Индуктор и - акумулатор. 

3) Саобраћајни прописи: 
Појам саобраћајне службе и њени задаци. Пру-̂  

жна, статична и саобраћајна постројења. Појам и 
врсте возова, означавање возова, практична употре-
ба реда вожње. Извештавање особља о саобраћају; 
возова. Поступак када је делимична или потпуна 
сметња ва средствима за шоразумевање. Вожња 
радничких колица и дресина. 'Затварање колосека. 
Пријављивање незгода ет ванредних догађаја. При-
ступ у станицу и на пругу. Прописи о чувању личне 
безбедности железаичких службеника. 

Сви прописи железничке сигнализацију. 
4) Прописи сигнално-сигурносне службе: 
Саставни делови претргнала, једноручног, дво-

р с к о г и троручног сигнала и њихова функција. 
Саставни делови и функција- чсветлоак»:тх сигнала*. 
Саставни делови и функција блок скретничког уре-
ђаја и заеунске справе. Жични потези — познавање 
материјала и прописа за изградњу надземних и 
подземних жичних шотега.. О Д Б О Ј Н И котурови, зате-
зачи жице и редукционе полуге. Састав и функција 
механичких поставница. Врсте по-ставних полуга, 
њихов састав и употреба. Лењири и елементи1 зави-
сности. Шема везе и рад електричног блока-. Задр-
жиш блок и изолована шина. Састав и употреба 
скретничмх брава. Исклиѕнице и колобрани. Разу-
мевање шема-'руковања блок апаратом. 

Познавање роковника и норми за одржавање 
сиги алко-сигу рио сн их постројења.. 

Услови: испит може полагати шалификованцЈ 
бравар или електромеханичар сигнално-сигурносве 
службе који показује добре резултате иа пр акти** 
ном раду. 

Састав испитне комисије: један инжењер или 
техничар ©ишло атаци је железница сигнално-сигур-
носне службе, један техничар експлоатацији желе®,-' 
ница саобраћајно-транспортне службе и један слу-
жбеник који врши дужност железничара сигнално* 
ситурносних постројења. 

Члан 56 
Испит за надзорника сигнално-сигурноских 

постројења 
1) Аритметика геометрија-: 
Размере и сразмере Просто и сложено правило 

•тројно'. Степеновање и кореновање, вађење квадрат-
ног и кубног корена. 

И з р а ч у н а т е површина и запремина правилних 
геометриских тела. 

2) Ор описи сига ално-сиг.урн оспе службе: 
Правилник за надзорнике сигнално-сигурносних 

постројења. 
Врсте окретница и њихове карактеристике. Ти-

пови шина и њихове карактеристике 
Сврха и употреба^ сигнално-сигурносних уређаја-.. 

Израда шеме руковања за блокове. Разумевање про-
јеката сигнално-сигурносних постројења. Избор по-
ставке полуге. Поставничке кућице и начин уграђи-
вања блока.. 

Израда нредмера/ и предрачуна за -све послове 
одржавања сигиално-сигурносиих постројења. 

Уграђивање и одржавање сигналних каблова. 
Електродинамичке блок-поставкице. Електроди-

намички блок скретнички и блок сигнални уређај. 
Заштита узастопних возова помоћу пружног 

блока. Аутоматски пружни блок. Осигурање ИНДУ-
СТРИЈСКИХ колосека, распутница и „раскрсница. Позна-
вање трансформатора и понављача струје. 

3) Прописи економско-рачунске службе: 
А т и програм као код надзорника одржавања 

пруге. 
Услови: претходно положени испит за железни-

чара сигнално-сигурносних постројења и успешно 
вршење те дужности. 

"Састав испитне комисије: два инжењера или 
техничара висило ат адије желееница (сигиалио-сигур-
носне службе), један службеник економско-комерци-
јалне струке и један службеник' који врши дужност 
надзорника сиги а ли о -сит ур н о сних постројења 

Члан 56 

Испит за железиичког телеграфист 

1) Технички основи телеграфов и телефоније: 
Основни појмови о магнетизму и~електрицитету: 

природни и вештачки магнетни материјал, облик и 
особина вештачких магнета; добијање и особине 
статичког елекгрицитета; ©проводници и изолатор^ 
атмосферски електрицитет е* громобрани; галвански 
елекр::^лтет. Волтин, Данијел ов, Бојтлов и? ^ Кал ов' 
елеменат; галвгнске батерије; електрична струја; от-
пор е прав одн ик а и Омо® закон; особине електричну 
струје индукција; електромагнети; гранање електри-
чне струје; индуктор. 

Телеграфија: шема почетне, средње и крајње 
телегафске станице за рад са мирном струјом; гро-
моплоче, мерачи, маглича-мперметар, реле, писаћи 
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шарат и тастер; дупла, телеграфска станица са по-
рутр ангела ци јом; разни ставови чепића на мењачу; 
Сметње на телеграфски постројењима«;, прекид, од-
вод, додир и кратка веза; поступак око утврђивања 
$ отклањања- сметњи. 

Телефонија: микрофони, слушалица, мењач, пола-
©изовано звоно, индукциски калем, громоплоча и 
.телефонска батерија^ шема- везе телефонско-г апа-
рата. за» прост ланац и објашњење како телефон ра-
да; сметње код телефонско^ постројења; прекид, 
кратка веза и додир. 
, 2) Пролете« теле-графско-телефонске службе: 

Сви важећи прописи за телегр'афско-телефонску 
службу на железницама. 

3) Практичан рад на телеграфским и телефон-
ским апаратима: 

Знање давања, и примања телеграма и фоно-
грама-. 

4) Саобраћајна прописи: 
Познавање свих сигнала; употреба сигнала елек-

ТТРИЧ1НПМ ОИГН'2'ЛНИМ звоном. 
Појам саобраћајне службе: службена места на) 

железничко ј прузи; врсте и означавање возова; сто-
рам рада вожње и графикона; извод из реда вожње; 
обавештавање ст шана и особља о саобраћају во-
зова-; допуштале, пријава., укрштавања и претицање 
возова; серије и потсерије кола; прописи о чувању 
личне сигурности железиичких службеника.. 

Усд ови:. непотпуна средња школа и практична 
припрема до тост месеци или претходно завршени 
Ауре за железничког телеграфисту. 

Оз став испитне комисије: један техничар екс-
плоатације железница (саобраћајно-транспортне слу-
жбе), један инжењер или техничар електро-везе и 
један службсгик који врши дужност железничко** 
телеграфист е, 

Члан 57-

Испит за млађег техничара екплоатације железница 
саобраћајно транспорте службе 

а) Телеграфски испит: 
Овај испит полаже се -по »истом програму, који. 

је прописан за железничког телеграф исту. 
б) теориски сообраќајни испит: 

1) Саобраћај«« прописи: 
Сигнално* правилник. 
Сгобраћајни правилник са- употребом реда- во-

жње, додатак реду вожње и саобраћајних упутстава« 
Упутство 313 вршење службе приликом саобра-

ћаја специјални«; возова. 
Упутство о организацији и извршењу дневног 

плака превожења. 
2) Употреба кол*: 
Ор описи о евиденцији и употреби путничких и 

теретних кола и колског прибора у унутрашњем и 
међународном саобраћају. 

3) Прописи о превожен^ путника., пртљага И 
[експресне робе: -

Прописи основне тарифе о превозу путника, 
,рртл>аг.а< и робе која- се превози као пртљаг (експре-
с а . роба). 

Правилник о манипулација при превозу путника, 
пртљага и експресне .робе. 

Правилник о истражном поступку: општи пој-
мови о губитку, мањку и оштећењу: утврђивање не* 
^остатака. и вишака, пријављивање, трагање и орф-: 
ј^ење код пошиљака пртљага- и експресну робе. 

Поступак са нађеним предметима, 
правилник за носаче. 

Упутство за вршење железничко-царинбке слу-
жбе: појам железничко-царинске службе, царински: 
прописи, царинска роба*, царина и друге дажбине, 
одговорност железнице, царинске казне, магацини и 
стоваришта, царински затвор, врсте поступка, ор/га-. 
ничења-, направе, дужност возног особља, издавање 
пошиљака- примаоцу; саобраћај путника!, пртљага* п 
експресне робе (увоз, извоз, провоз, домаћи про-
воз) ванредни догађаји; рачунање железничко-ц-арни-
ских пристојни. 

Привредна, контрола, описа« забрана. 
Тарифа« га превоз путника«,-пртљага и експресне 

робе. Превожење војних ливд, војног пртљага и екс-
пресне робе; плаћање превозних трошкова за- пре-' 
воз војних лица и војних пошиљака«. 

Тарифа за превоз робе—свеска 1: Одредбе 3(а 
превоз робе, животних намирница, и амбалажа пре--
ВОЗСШЦОМ. 

Практична употреба, тарифских таблица, путнич-
ког и робног даљинска и именика" железнички^ ста* 
вица. 

Вантарс-гфоке повластице. 
•Међународни конвенција о превожена пута ика', 

пртљага и експресне робе. 
Заједнички прописи за отправља«^ путника^ 

пртљага и експресне робе у међуиародном саобра-
ћају. 

Међународне (директне) тарифе за превоз пут-, 
ника, пртљага и експресне .робе. 

4) Станично рачуноводство: , 
Правилник о рачунско-благајничком пословању 

железиичких станица: увод, опште одредбе, рачуно-
водство за превоз путника, рачуноводство за превоз 
пртљага* експресне робе и животних намирница, ура-
чунава«^ царинских' трошкова у готову и споредних 
пр и сто јб«'. 

Правилник о кредитиран^ превозних трошкова 
за лица и нртљ-аг. Правилник о предаји благајни: 
одредбе за предају путничких »и- пртља-жних бла-
гајни. 

5) Железничка географија: 
Опис крше железничке мреже: распрострањеност 

и -густиш-, п о д е л а м колосечној ширини, ексиглоата* 
диова- дужина, пруга, железнички чворови и прикључ-
ци, пруге основних праваца саобраћала, подручја-
железничких управа (граница), лучке станице и ста-
нице речних пристаништа и њихове железничке везе, 
пограничне и прелазне станрзце; практично коришће-
ње картом железничке мреже. 

6) Сигнална и сигурносна, постројења: 
Апарат пружног звона ет његова употреба. Сврх®, 

и употреба сигнално-сигурносних постројења. Елек-
трични штит™ сигнал—-принцип његовог рада, ње-
гове добре и рђаве -особине и када се употребљава!. 

Предситнал, једноруки«, дворучни и тр оручи«, 
механички сигнали, принцип- њиховог рада, добре и 
рђаве особине и даљина- на- коју се могу постављати. 
Врсте сигналних ег скретничкнх подстаница! са и бе$ 
електричне зависности. Електрични блок — принцип 
рада и основна шема. Светлосни сигнали — принцип 
Гада и употреба, његове добре и 'Рђаве особине. 
Заштита узастопних возови помоћу пружног блока. 
Електро динамички блок — принцип и његове осо-
бине. 
1 Сврха и употреба скретничких брава*. Колобравд 
џ висклизнице. Начин осигурања индустрнеких коло-
сека. ра-апутница и раскрсница'.. 
> 7) Возна- средства; 

Локомотиве: врсте локомотива џ њихова кон* 
|трукција- (ЈО главним цртама)) принцип радаа 
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< Основни појмови о организацији службе вуче, 
Беза машинске и саобраћајне службе. 

Водостанице и њихов рад (у главним цртама). 
Кола: главни саставни делови кала; грејање, о-

светљење, дезинфекција «• дезинсекција кола. 
Технички преглед кола и утврђивање штете на 

колима, поступак .приликом загревања осовинских 
'Лежишта-. 

Кочнице: врсте кочница и принципи њиховог, 
рада; главни саставни делови кочегоног уређаја., 

8) Пруге и пружна постројења: 
Основни појмови о организацији грађевинске 

службе и њени задаци; веза са саобраћајном служ-
бом. 

Познавање доњег и горњег строја железничка 
пруга и вештачких објеката (у главним цртама); кри-
вине (проширења и надвишења); скретнице: позна* 
вање састава и њиховог рада; врсте скретница, одр-
жавање скретница и станичних колосека. 

Преузи програм тажи за кандидате саобраћај-
н о м анет; ср тп е службе. 

Инжењери и техничари осталих грана службе 
не полажу предмете: „Прописи о превожен^ пут-
ника, пртљага и експресне робе*' и „Стшично рачу-1 

ЈНОВОДСТВО". Уместо тога они полажу прописе Основ-
не тарифе (у целини) и тр само у општим цртама. 

Сем тдга, инжењери и техничари службе вуче 
не полажу предмете: „Возна средства"; инжењери и 
техничари службе одржавања пруге предмет: „Пруга 
и пружна постројења", а инжењери и техничари сиг-
нално-сигурносних постројења предмет: „Сигнална и 
.сигурносна постројења". 

Услози: претходио положени испит за железнич-
ко? телеграфисту (само за кандидате саобраћајно-
транспортне службе). 

Састаз испитне комисије: један техничар експлоа-
тације железница саобраћајно-т.ранспортне службе, 
један комерцијалиста или благајник, један финан-
сиски ревизор (контроле прихода), један инжењер 
или техн:г;:р ескплоатације железница службе сиг-
нално-сигурпосмих постројења, јецгн инжењер или 
техничар ^.ксплоатације железница службе вуче, је-
дан ин;:::њер или техничар експлоатсције железни-
ца службе одржавши пруге и Један службеник који 
врши дужност отправника возова. 

в) Практични саобраћајна испит: 
* 

Практични саобр(аћајни испит полаже се после 
положеног тсорпспог саобразног испита и игла за 
циљ да кандидат на т^су покаже способност за 
самостално вршење саобраћајне службе. 

С л у ж б а п о д н а д з о р о м : 
Пре полагања практичног испита кандидат мора 

да обавља саобраћај:^ службу под надзором у тра-
јању од најмање три месеца непрекидно и то на 
једној од већих станиш једноколосечне пруге (која 
има бар један маневарски одред и најмање 10 пари 
возова дневно). На мању станицу кандидат се може 
одредити и само у случају неопходне потребе. 

Служба под надзором има се изводити по сле-
дећем распореду: 

1) Упознавање са ситуацијом станице: 
Упознати колосечну мрежу и станична построје-

њ у добро проучити станични пословни ред I и II 
део, као и важећи ред вожње са саобраћајно-транс-
портним упутством 4 дана. 

2) Практични рад на телеграфу: 
Рад под надзором одговорног телеграфите на 

водовима, где се даЈу саобраћајни телеграми (фоно* 

грами тј. допуштења, одјаве, укрштавање и т. сл. 0 
дежурнава. (Уколико је кандидат већ био телеграм 
,фис>т а може се ослободити овог вежбања.) 

3) Обављање колске службе: 
Вршење службе пописивача кола, вођење ста-

ничних књига о евиденцији кола (пописне књиге, 
књиге задржавања кола у станици, књиге примопре^ 
даје кола- странкама и др.), састављање прегледа1 

дневног стања у станици 4 дежурства. 
4) Обављање скретничарске службе: 
Упознати рад скретничг»ра, начин руковања са 

скретница:^ и сигналима, односио начни руковања 
блоком и централним постављањем скретница, обез-
беђење уласка и изласка возова 4 дежурства. 

5) Маневарски рад: 
Упознавање организације маневарске службе 

(маневарски рејони, задаци појединих одреда, итд.);, 
радити у саставу бар једног м-аневарског одреда тј^ 
.•упознати се са нс чико гл извршења маневарске служ« 
бе, састављањем возова итд, 8 дежурнава. 

6) Обављање материнско манилулативне службе; 
Формирање и прореда збирних (скупљајућих), 

кола, примопредаје робе код возова, служба тр^н-
зитера и рад на манипулативним колосецима 4 де'-
журства. 

7) Рад под надзором код отпревника возова: 
Упознавање са свим радњама које је потребно 

извршити приликом пријема и отправља«^ возов а-, 
као што су: благовремено обезбеђење слободног, 
колосека, осигурање пута вожње, давање наређења 
за улаз и излаз возова, дочекивање и отправљањб 
Бозова и сл., зстим премештање укрштавања и пре-
тицања, организација и водство манев-арског рада-, 
практично одређивање оптерећења возова, прорачун 
потребног коченог брута, испостављзње путних ли-
стова, малога итд. 

Отправник возова, под чијим надзором врши 
службу кандидат, мора за време трајања дежурства 
старати се да кандидата што боље уведе У' службу, 
У ту сврху он ће постављати кандидату питања 0 
томе како би требало у појединим конкретним слу*' 
чајевима поступати. Уколико би одлуке кандидата 
биле правилне, отправник возова ће одобрити да се 
по њим-з поступи, а уколико кандидат не би предло-
жио правилан поступак, отправник возова ће поу-
чити кандидата и нарадити како треба да се поступи. 

Целокупним практичним радом који кандидат 
обавља из станина руководи шеф станице, односно 
његов заменик. Он је дужан да прати рад канди-
дата и да му својим упутствима помогне у практич-
ном упознао:њу службе. 

Шеф станице мол;е напред навидене рокове за 
поједене секторе рана продужава™ или смањивати, 
према општем сналажењу односно способности кан-
дидата; но укупно трајање службе под надзором не 
може се скратити. 

Кад шеф станице стекне уверење да је кандидат 
оспособљен за практично вршење саобраћајне служ-
бе пријављује га за полагање практичног испита. 

Н а ч и н п о л а г а њ а п р а к т и ч н о г и с п и т а : 
Практични испит полаже се пред комисијом 

коју сачињавају: један службеник саобраћајне слуззд 
бе Главне дирекције експло-атације железница кај 
претседник, шеф станице и један отправник возовј 
исте станице (по могућству онај отправник 'возов) 
под чијим је надзором кандидат вршио службу). 

Практични испит је усмен и он се полаже на сле-
дећи начин: 
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Кандидат врши службу у трајању од 12 сати на 
станици на КОЈОЈ се вежбао и то под надзором ^ла-

% »ова комисије. 
Пре него што је кандидат примио дежуфс&во, 

Комисија ће се уверити да ли кандидат поседује по-
ј^ебЈну практичну -вештину за рад иа телеграфском 
Апарату. У ту сврху, он мор® да отпреми и прими 
најмање по један телеграм. 

За :време трајања дежурства, у времену када то 
ситуација дозвољава, треба кандидату постављати 
питања за решавање прктични-х задатака. Каква ћ$ 
^ питања постављати кандидату, одлучује, испитна 
комисија, ©ли се у сваком случају мора поставити* 
Вар. по једно питање т следећих материја: 

а) одређивање оптерећења и дужине возова; 
б) прорачун потребног коченог брута; • 
в) отправљен^ узастопних возова у закашњењу 

'(прорачун најранијег — најкасније? поласка — ин-
тервала); 

г) отправљање возова у закашњењу, премештање 
укрштавања и претицања; 

д) поступак у случају кв.ара ваздушне кочнице. 
Питања« морају бити постављена У таквом об-

лику, како се она стварно могу јављати у станици 
ѓде се испит обавља и прикључним пругама. Канди-
дат мора на питање дати одевах одговор обавља 
јући потребне рачунске радње на хартији и користе-
ћи само она помоћна средства која су неопходно 
потребна (књижицу реда вожње, таблицу додатка 
реду вожње и т. сл*. 

У случају да кан дадат не положи практични 
испит може му се служба под надзором продужити 
Понг за 1 до- 2 месеца о чему одлучује испитна коми-
сија. Ако кандидат ни тада не положи , испит за 
практично вршење службе, може му се служба 
отказати* или ће се распореди™ на неке друге по-
слове саобраћајно-траиспортне службе. 

0 

Ако кандидат успешно гЉложи практични испит 
издаће -му. испитна комисија одмах на лицу места 
писмено овлашћење за самостално вршење саобра-
ћајне службе. 

После положеног практичног саобраћајног ис-
пита кандидат мора остати са службом у тој станици 
'још најмање 2 месеца, а тек по истеку тог рока 
може се, у колико то потреба службе захтева, пре-
местити на неку другу станицу. Изузетак од овога 
може одобрити само Генерални директор железница. 

г) Тр ан)С,п ор тао -комер ци ј аши испит: 
Г) Основна тарифа: 
Превоз робе, одговорност железнице, пошиљв1-

оца и примаоца, записници, рекламације, тужбе. 
Пропис®? о предметима који се условно' примају 

па превоз. 
2) Манипулативне одредбе о превозу робе: 
Планирање робних превожења«!извршење штапа. 
Правилник о манипулации при превозу робе. 
Правилник о потражиом поступку. 
Правилник о утовару и истовару колената поши-

љака гн'а отвореној прузи. 
Прописи о достављању кола ка индусгриске 'ко« 

лосеке ' Ј 
П описи 6 отпремању живих животиња и сточ-

них е [рована. Упутство вршење железничке ца-
зинске службе. , 

Прописи о железннчком камионског саобраћају. 

Привредна контрола, списак забрана. 
Практична, употреба транапортних упутстава из-

датих уз ред вожње. 
Прописи о превозу војних пошиљака. 
Заједнички прописи о отпремању робе у међу*" 

народном саобраћају. 
3) Тарифски прописи;: 
Тарифа за превоз робе: тарифске одредбе, кла--

сификација робе и тарифске таблице. 

Тарифа за превоз режиских пошиљака. 
Прописи о превозу војних пошиљака робе и о 

плаћању превозних трошкова. 
Практична употреба именика жел етничких ста-

ница-, тарифских таблица, путоказа и даљинара за 
превоз робе. 

Међународа конвенција о превозу робе. 
Међународа^ (директне) тарифе за превоз робе. 
4) Станично рачуноводство: 
Правилник о рачун'еко-благајничком пословању 

железничких станица: рачуноводство еа превоз робе, 
допунска одредба за отлравне, успутне и упутне 
станице; рачуноводство станичне благајне, рачуно-
водство транзитног отправници^а, као и сви при-
лози. 

правилник о кредитирању превозних трошкова. 
Правилник о предаји благајне. 
5) Прописи ек он о мс к о - рачу ноќ е службе: 
Руковање и обрачунава«^ железничке имовине, 

као и смештај, чување и одржавање материјала-. 
Расходовање материјала и инвентара. 

Прописи о обезбеђењу железничке имовине од 
пожара. 

Познавање платног система уколико се односе* 
на станично ^особље; обрачун принадлежности. 

Услови: претходно положени теориски и прак-
тични с а о б р а ћ а ј а испит. 

Састав испитне комисије: један техничар сишло* 
атације железница саобраћајно-траншортне службе, 
два комерцијалната- или благајника', један финансии 
ски ревизор (контроле прихода) и Један службеник 
који врши дужност шефа сланице. 

Члан- 68 

Испит за млађег техничара експлоатацииве железница! 
службе парне вуче 

; 1) Вучни прорачуни: 
Предмет БУЧНИХ прорачуна. Карактеристика« ЈУДА* 

дужи их-про фил а пруге. Угошћавање профила. 
Вувд-а сила парне локомотиве. Атхезиона, цилин«« 

дерека и котловска вучна сила. Коефицијент атхе«. 
зије и , -атхезиона тежина. Повећање коефицијент® 
©тхезије и 1 његов1 утицај на прорачун композиција 
возова. Услови з.а реализацију вучне силе и покре« 
тање воза из места. Вучни пасош локомотиве. 

2) Бучно газдинство: 
Врсте ложионица. Службеници ложионица и њи-

хове дужности. Организација службе вуче на прузи 
и у централним установама. 

План онрак&в-а локомотива и кола у радионицам® 
фикон кретања возова. Турнус локомотива и особља. 
Технолошки процес припреме локомотива за вожњу. 
Ложионичке оправке" локомотива. Норме преваљеног 
пута за поједине оправке. Норме радног; учинка 
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Радни односи: плате, акордни рад, премије и на-
граде. 

Основи« технички побаци локомотива. Ли ^ м о -
тивска- књига.. Вођење евиденције о показатељима 
стања локомотива: инвентарски, радни и експлоата-
циони парк Вођење евиденције даг оперативних пода-
т;ка о показатељима рт да локомотива. 

Елементи обрта доконо 1 ива. Прорачун обрта 
лекове ги г. а. Прорачу? посебног броја локомотива. 
Одрг1;изгње тешисте [.сзовз и тѕблпце оптерећења. 
Израчунава ње таблице процента кочења. 

Оотовни елементи ложионице. Техничка опрема 
ложиочице. 

3) Радионичко га-злињтво: 

Подела радионице на одељења. Управни апарат 
радионице. Особље радионице и његосе дужности. 
Орггнизгција службе у р ј ционизма и централним 
установама-

Пл:п I.прав*ка локЈмотг?са п кола у р аионпц .ма 
и његово разбијање. Слим'-ње ситуације и техноло-
шки процес дгглтгтгже. Т е х н о л о г и процес п.зоиз-
Б Д И Н * Л МС^ТА'ХО. И с п - » О Т О ' С Л А -
них возила и ко." л у д а к а и (.р^ерлх радета. Предаја 
возила. Норме р-^ног учинка Р Е Д Н И односи: плате, 
рад у акорду. Премио и изграде. 

4) Прописи екснсгееке рачунске службе: 
Велећи прописи о руковању т* обоачун:вању же-

лезничке имовине, КЈО и о смештају, издавању и одр-
жавању материјала 

Прописи о обезбеђењу железничке им.в^ке од 
пожара и поступак у случају пожара. 

Упутство за р "-сводов "ње мат"™»'апа и инвен-
тара. 

Услови: претходно положени теориски саобра-
ћ а г-г испит и испит за магаиновођу (п?р-тих локо-
мотива). 

Сзстг-в испитне комисије- један инжењер експло-
атЈције же теглица, службе парне пуче, Један техни-
чар експлоатсциЈе железницу службе ларце вуче, 
и једни службеник е к о н ом е ко - р ач ул ек е службе (ко-
мерцијална) 

Мл 59 
Испит за млађег ки^нггза ж ^ г з ^ ^ а 

службе п?рне вуче 

1) Вучни прорачуни: 
Предмет вучјих прорачуна. Карактеристика уз-

дужних профила пруге. Упрошћавзње профила. 
Вучна сид? парне локомотиве. Атхезиона, цилнн-

дгрсг<а и кот довека ву-ша сида. Коефицијент атхе-
ѕиЈе и атхезиона тежина. Повећање коефицијент® 
атхезије и његов утицај на прорачун композиција 
возова. Услови за реализацију вучне силе и покре-
тање воза из места. Вучни пасош локомотиве. 

» Отпори кретања в^за. Израчунѕвање отпора кре-
тгња локомотива и кола на правом а водоравном 
путу, оггпор-ч у кривинама и отпора на успону. Прак-
тични подаци и емпиричии обрасци за одређивање 
•отпора. Кретање еа- правом и водоравном путу. Из-
рачунавање силе кочења при механичком кочењу. 
Коефицијенат трења између кочне папуче и повр-
атнине бандажа. 

Општи облик једначине кретања воза. Облик ове 
једначине за различите периоде кретања': убрзавању 

кретање са сталном брзином и кочењем. Прорачун 
тежине воза е обзиром иа кретање на дугачким ус-
понима. 

^п*/штички и графички метод одређивање брзине 
и времена кретања воза, 

Одређивање потрошње горива и роде. 
2) Еучс-.О IVЗДИ'Iе I во: 
Иг ги програм као код иснит1 за техничара ек-

сплозтације железница, службе пгрне вуче. 
3) Радионичко газдинство; 
Исти прсго-м као код испита зч техничара сп-

оило пт а цпј е ж^лезницр слу.кбе ета ри е в\',Је 
4) Пропиел економско^ чу неке службе: 
Исти програм као код испита за техничка ек-

с п л о з и и т е жел^риц ч службе парне вуче. 
Услови: претходио положени теориски саоб-:-пај-

ин и*лиг и испит за м' шипс^зооу парних локомотива. 
Састав комисије: двз инжењера експлоатација 

железница службе парне вуче гл један службеник еко-
нсглскз-риЧунске службе 

Ч 7 т 60 

Испит за рл и^лос^гда 
е л ^ г с ^ у ч г 

1) Електроручни прорачуни: 
Поедмет Бучних прорачун а. Карактеристика уз-

дужнзг профила пруге. Упростување профила, 
Агхезиона вучна сила.. Коеф?/цијена.г а1хсзлје и 

чгхезизна телснп-а. Повећање -косОлци(екта Пх-;-
зије и његов утицај на прорачун композиции возова. 
Услови за реализацију вучи е силе ег покретања воза 
из места. Вучни пасош електричних локомотива. 

2) Електровучно ггз;тинство: 
Врсте елекЈОдепоа, Службеници електродепоа и 

њихове дужности. Организација службе електровуче: 
пружне и у централним установама. П^ан превожења, 
књижица реда вожњ^ и графикон крет:ња возова. 
Турнус електроник возила и турнус особља/Техно-
лешки процес припреме е,;'ркгричс:етх возила з3 воле-
њу. Деповске оправке електроник воз! ла. Норме 
преваљеног пута за поједите е оправке. Норме радног 
ушлка. Радни односи: шате, акордни рад, премије и 
награде. 

Основни технички подани елек :р«чних висила. 
Лоисомотивска књига. Вођење евиденције о показа-
тељима стања електрична возила: инвест е рош, рад-
ни и експлоатациони парк. Вођење евиденције и оне- \ 
ративних додатака и показатељима р»а(д-а електрик-
них возило.. 

Елементи обрта електрични* водила. Прорачун 
обрта електрици их во з м а. Прорачун потребног броја 
електричних возила. Одређивање тежине возова и 
таблице оптерећења. Израчудозвање таблице проце-
ната кочења. Прорачун потрошње електричне енер-
гије. 

Основни елементи електродепоа Одређивање о-
сновних димензија електродепоа. Техничка опрема. 
и електро енергетска постројења олак трош епов. 

З4) Газдинство радионица з.а оправку електр.ичеих 
возила': 

Подела радионице на ̂ одељења. Управни шарет 
радионице. Конструктивни биро. Особље радионице 
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и њепове дужности. Организација службе у радиони-
ци и централним установама. 

План радионичких огранака елек»тр®счних возила 
и његово разбијање. Снимање ситуације и техноло-
шки процес деЖЈнтаже. 

Тех1н1олошк,и процес производних, одељења и мон-
таже. Испитивање, готовиќ ветила и кал)а|у додија из-
вршених радова. Предаја вшила. Норме равног у-
чинка. Радни односи:" плате. рад у акорду, премије 
и награде. 

4) Електронине оотстанице: 
Општа шема напајања сд електране централе 

до електровучне подстанице. Класификација и зада-
так електровучних потстаница. Основна опрема пот-
станице. Опис трансформатора, ш жевии-шх иопржв-

-љача. Главне карактеристике и преимућства живи-
ним исправљам а према рот-ативжим претварачи^. 
Шемо везе елекИровуче подстанице са живиним и-
спр121вља1че1м. Оп1и1с електро Бучних потстаница иа 
шим железник! ами. Управљање . електровучним1 -пот-
станица ма». 

* Покретне електррзучне потстаѕнице: кратки опис, 
задатак и област примене. 

5) Прописи економе ко-рачуне ке службе: 

Исти програм као код испита за техничара ек-
опло атаци је железник,а службе парне вуче. 

Услови: пренос.:*но положени теориски саобраћај-
ни топ ит и испит за мат ино вођу електричних локо-
мотива. 

Спегав и(спитш комисије: јед/ан. инжењер експло-
а тадије железница службе електро®уче, један тек,* 
ничајр експлоатации],е железница службе електровуче 
и један службеник- економско рачунске службе. 

Члан 61 

Испит за млађег инжењера експлоатација железница 
службе електронуче 

1) Електрсвучни прорачуни: 
Предмет вучни;х прорачуна Карактеристика уз-

дужног профила пруге. Упрош&авање профила. 
Атхезиона вучна сила. Коефицијенат аихезије и 

адхезиона тежиш. Повећање кѕсефипијента атлеви је 
и његов утицај на прорачун композиције возова. 
Услови са реализацију вучаше силе и покретање воза -
из моста. Вучни пасош електрични^ локомотива" 

Отпор кретања воза. Из ра чуна в ање отпор® кре-
тања локомотиве и кола Иа правом и водоравном' 
путу, отпора у кривинама, отпора иа успону. Прак-
тични под?ци и емпириски образац за. одређивање 
отпора на правом и водоравном путу, Изш&у/нтање 
Е ил© кочења/ при МСУР^СТ^КОМ кочена К^гћмттп^етат 
трења између кочне папуче и -површине бандама. 

Општи облик једначине кретања возова. Облик 
ове једначине За различите периоде, кретања!*, .убр-
завање, кретање са сталном брзином и мољењем. Про-
рачун тежине воза« е обзиром иа кретања еа дугач-
ким успонима. 

Аналитички метод. Графички метод. 
Ко1ћ1струк1ицја дијаграма потрошње ел ек трњине 

енергије и дијаграма снаге на основу дијаграма кре-. 
тања при једноомисленој струји. Одре|ђ1и»в1ање потро-
шње електричне' енергије у односу н.а> пвнтоираф 
електричне л/окомотиве "и т сабирна шине електро-

вучне потернице. Специфична потрошња, енергије. 
Проверавање загревања мотора. 

' 2) Елек>тровучн1о газдинство': 
Испи програм как) мод испита аа< млађег техни-

чара емсплоатавдје железната« службе електр/овуче. 
~ • 3) Газдинство радионица за оправку електрични^ 

возила: 
Исти програм као код испита з,@ млађег техни-

чара вкшдоо»з|т>ације. железница службе електровуче. 
4) Електровучне потстанице: Ј- ~ 1 

Исти програм као код испита зе млађег техни-
чара екоплозтације железница службе електровуче. 

5) Прописи економско рачунске службе: 
Исти програм као -код испита за млађег, техни-

чара екшлоа»т авдије железница службе парне вуче. 
Услови: претходио положени теориски. саобра-

ћајне испит и-испит за машинство ђу електрични« ло-
комотива. 

Састав испитне комисије: два инжењера ексшво-
гтгције железница службе електровуче и један' слу-, 
жбеник економско-рачун.ске службе. 

. ' Члан 62 

Испит за млађег техничара експлоатације железница 
службе одржавања пруге 

1) Доњи строј: 
Познавање доњег строја, његово одржавање, за-

клањање његових мара и недостатак а. 
Пројектовање мањих мостова, пропуст а и других 

.грађењима према типовима и организацији мањих 
градилишта. 

Горњи строј: 
Познавање радова око полагања колосека! и 

окретница, к,а1о< и главних тигрова материјала горњег 
строја. 

3) Пружио газдинство: 
Организација- секције, надзорничисих срезова и 

десетарских и чуварских деоница,, 
Израда предмета, и предрачуна радова и анализа 

цана е обзиром на постојеће норме о "утрошку радне 
снаге и материјала/ 

Колажу даци ја. и сулерколаудацолја грађевинских 
обуката и радова. 

Прописи о грађењу у лож ариго м рејону. 
~ Сви правилници који се односе на службу одр-

жавања;, кад: надзорника! пруге, .тунела, мостова, 
зграда, десетара, чувара пруге и о раду у камеш--
л/омима. 

Пл-г11шр»ањ,а радова' и њихово евидентирање и ста* 
тнЈСтика. • ' 

4) Пр10писи економско-рачу нек© службе: л-
Исти програм као мод испита за млађег техни-

чара ешплштације железница! службе парев вуче. -
Услови: претходна положени теориски >еаобран> 

Ка(јни испит. 
Састав испитне комисије: једак? инжењер експло-

атације железника службе одржавања пруге, Је|дан 
техничар ^експлоатации железница службе одржа* 
вања* пруге и1 'један! службеник економско-рачунске? 
Службе. 
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Члан 63 
Испит за млађег инжењера експлоатацијо железница 

службе одржавања пруге 

,1) Доњи строј: 
Познавање доњег строја, његово одржавање, у-

клањање његових мана и недостатак а. 
Познавање прописа техничке екшол атаци је и о* 

државана ових вештачких објеката. 
2) Горњи Строј: 
Познавање радова-, материјата Н алѕата еа) пола-

гање и одржавање колосека и скретница, као и глав-
них типова) горњега строја. 

3) Пружио газдинство: 
' Исти „програ-м као код испита да млађег техни-
чара експлоагоације железница! службе одржавања 
пруге и још ово: 

Уређење дивљих потока — бујица. 
4) Прописи екон101М1ско-рачун1ске службе: 
Исти програм као код испита едо млађег техни-

чари. експлоашације железница службе парке вуче. 
Услови: претходно положени теориски саобра« 

ћајни испит.-
< Састав испитне комисије: два инжењера експло-
јмздије железница службе одаЦав&ња .пруге и један 
службеник економско рачунске " Службе. ' " • ^ 
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- Члан 64 

Испит за млађег техничара експлоатације железница 
сигнално-сигурносне службе 

1) Прописи сишално-сигурносне службе: 
Организација секција за везе и сигурносни« по-

, строј ања.' 
Правилник за надзорнике шшалио-сигурноших 

постројења. 
Сврха и употреба сишално-сигуреооних шстро-

јењ(а. 'Механички сигнали и претшгаали и њихова 
функција. Електрични исп1и1тни сигнали н светлосни 
Сигнали. Блокскр етничку уређај и засунске спр!аве. 
Жични оотези — познавање материјала' и прописа за 
изградњу недавних и подземних жичаних пот ега. 
Одбојни котурови, зЈатевачи жица- и редукционе полу* 
ге. Састав и употреба, екретничких брава. Механичке 
радионице. Врсте доставних полуга-, њихов састав и 
употреба. Лењири и елементи зависности. Шема' везе 
и рада електричне^ ^ блока. Задржен блок и изоло-
ване шине. Исклданица и кишобрани. Шсгтавничке 
кућице и нач1и.ћ! уграђивања блока. Уграђивање и о-
државањ§ сигналних блокова. Електродиеамичке 
блок-поставнице. . Електродинамички блок скретнички 
и блок сигнални уређаји. Заштита уза1Стопн1И!х возова 
помолу пружног блока. Аутоматски пружни блок. 

Прописи осигурања скретница!, одјавкица, ра(спугр-
иица, раскрсница и индустријских колосека". 

Познавање роковника т норми за одржавање ,си-
гналн10'-с;и!гурн)01сник постројења. 

Прописи о кол аудицији и суперкшаудацији. -
Израда пројеката, предмета и предрачуна за све 

послове одржавања сигналноЈсигурносних постројења 
и за ове наслове новоградње закључно са осигура-
њем станице од 5 колосека. 
; 2) Ор описи економско-рајнске службе: ' 

Исад програм као код испипа од млађег техни-
чара ©к1спло1а1тације железница службе таајрНе вуч4 

Углови: претходно положени теориски саобраћај 
ни* испит. , 

Састав испитне комисије: један.инжењер експло-
атацији железница- сигма лно-шгурноше службе, једда 
техничар експлоатации^ железница- сигналио-сигурн 
сне службе и један службеник економско-рачунске 
службе. - - -

Члан бб 
Испит за млађег инжењера експлоатације железница 

^ сигнално сигурносне службе 
1) Прописи сиги алко-сигурносне службе: 
Исти програм као код испита за млађег технича-

ра експлоатац/ије железница сигнално-сигурносне слу-
жбе и још ОВО и 

израда пројеката, преда ера и предрачуна за све 
послове1; ситна лио^еигурносних постројења. 

2) Прописи економско-рачунске службе:^ 
Испи! програм као код испита за млађег техничар 

(ра експолатације железница службе парне вуче. ; 

Углови: претходно положени теориски саобра1-
ћајни* испит. 

Састав испитне комисије: два инжењера експло-
атацији железница силналко-сигурносне службе и је-
Д-Н1 е лужб ешк економско -р ачун ек е службе. 

Члан 66 
Аро јѕ службеник при којем ранијем испиту по-

ложио неки предмет "који је прописан у к а с н и м ј ц 
опиту, ослобађа се поновног полагања! тог предмета 
уколико је градиво »сто. Уколико се градиво разли-
кује, полвге&е само ту разлику. 

Начин стицања звања: вишег техничара, вишег инже-
^ њера, саветника и вишег саветника експлоатацијо 

железница 

Члан 67 
У звање вишег техничара, вишег инжењер,а екс-

плоатације железница и звања; виша! од њега може 
се службеник унапредити по повољној оцени стручне 
комисије у чији састав улазе стручњаци и орган 

~персоналне службе. 
. Стручну комисију именује старешина надлежан 

за) постављење кандидата У више звање. 

Члан 68 -
Виши техничар екшлокације железница)1 може 

се унапредити у звање саветника и вишег саветника 
екснлЈоатаедијје железница ако испуњава' услове из 
члана 5 Основне уредбе о струци екшлоатенције же-
лезница, по претходној повољној оцени стручне ко-
мисије. ' 

Ову стругну комисију именује н њен састав за 
св1аки поједини случај одређује Министар' са1обра-

- ћаја. 
Дужност је ове комисије да испита способност 

кандидата У оргаеизовању оне гране .струке екшло-
ат авдије железница у кЈојој кандидат ради и даг проу-
чи вредност евешуалиих теоретским радова које је 
кандидат објавио, односио са! којима р#но1леа1Же. -

Уколико кандида^ нема) објављених теоретских 
радова, чија је вредност позната! и утврђена, и 
чијом су се- применом у пракси показали кориш«! 
резултати, комисија ће му одредити обраду-тазе 
,учно~ техш<чк1ог даи организационо пословног карак-
тера из области: .савременог развоја ж.@л<ше*$чке тех-
нике, црој актов ања, конструирања, пропадају! добих ма-
теријала, организације ра&а! и про-
блема уопште, Лсшовањад ЈЗДш-ањ^ иф^&кжк к!ајДро'-
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©а и т. сл.., са конкретно образложеше »предлозима 
од практичну примену. 

Рок за обраду тезе одређује комисија, е тим да 
ке може бита кр.аћи од три ни дужи од дванаест 
м-есезли.. 

Одређену тезу кандидат је дужан да одбрана 
Пред комисијом. 

Ш. СТРУИШ КУРСЕВИ 

Врсте курсева 

Члан 69 
У струци експлоатације железница постоје две 

врсте курсева: 
1) курсеви за спремање нових кадрова; и 
2) ^курсеви за усавршавање постојећих кадрова. 
Курсеви прве врсте ода живану се у циљу сти-

цања стручне спреме потребне за обављање нових 
послова, односно за добијање почетног или новог 
вишег зв,ања. Курсеви друге врсте одржавају се 
у циљу повећања стручне спреме (усавршавани) н» 
пословима истог зв?.ња. 

У погледу ранга курсеви се деле на курсеве 
нижег и средњег ранга. 

Члан 70 

У циљу стицања стручне спреме потребне за 
обављање нових послова, односно за добијање по-
четног или новог вишег звања, одржаваће се сле-
дећи курсеви: 

I _ у с а о б р а ћ а ј н о - * т р а н с п о р т н о ј 
с л у ж б и : 

1) за пописиваче кола; 
2) за колске евидентичаре; 
3) *ча кочничаре, скретничаре и манев,ристе; 

- 4) за надзорнике скретница; 
с) за руковаоце маневре; 
6) за кондуктере; 
7) за саобраћајне отпремнике; 
8) за транспорте отпремнике; 
9) за возовође; 
10) за железничке телеграфиве; 
И) за отправнике возова. 

II — У с л у ж б и п а р н е в у ч е : 

1) за ложача; 
2) за машиновође на маневри; 
3) за прегледаче кола; 
4) за машиновође парних локомотива; 

ч 5) за надзорнике парне вуче; 
6) за пословође парне вуче; и 
7) за техничаре парне вуче. 

III — У с л у ж б и е л е к т р и ч н е в у ч е : 
1) за помоћнике машиновође електричних локо-

мотива; 
2) за машиновође електричких локомотива; и 
3) за техничаре електричне вуче. 

IV — У с л у ж б и о д р ж а в а њ а п р у г е : 
1) з.а чуваре пруге; 
2) за десетаре пруге; 
3) за надзорнике одржавања пруге; и 
4) за техничаре одржавања пруге. 

У —» У с л у ж б и с и г ш а л н о - с и г у р н о с н и х 
п о с т р о ј е њ а 

1) за руков&оца сигнално-сигурносних построг 
јења; 

2) за надзорнике сигиално-сигурносних построг 
јења; и 

3) за техничаре сигнално-сигурносних по стро* 
јења. 

За звање млађег техничара' експлоатације желез-
ница тражи се курс средњег ранга, а за сва остала 
звања односно дужности из овог члана тражи се 
курс нижег ранга. 

Члан 71 
Сем курсева наведених у претходном члану 

могу се за спрем-ање нових кадрова одржавати и 
други курсеви, у колико то потреба службе захтева. 
За сваки такав курс потребно је посебно одобрење 
Генералног директора железница, којим се уједно 
утврђује његова организација и ранг. 

Какви ће се курсеви за спремање нових кадрова 
одржати у току једне радне године, као и број слу-
шалаца који ће се на поједини курс примити, одре-
ђује Генерални директор железница на основу плака 
потребе нових кадрова. 

Члан 72 
Курсеви зз усавршавање постојећих " кадрова 

могу се одржавати за еш зв^ња, односно за све врсте 
послова. Они су повремени и њихов је циљ да се 
службеници одређеног звања, односно одређене гру-
пе послова, упознају са новим методама рада, ма-
шинама, постројењима, као и уопште ради усаврша-
ван^ у служби. 
• Назив ови?: курсева одређује се према специјал-

н о с т која на курсу треба да се изучи; односно 
према пословима који на курсу треба да се усаврше. 

Одлуке о отварању оваквих курсева доноси ста-
решина организационе јединице, за чије се потребе 
курс одржава, а уколико се курс одржава за по-
требе више јединица старешина непосредно .више 
организационе јединице. ' 

Одлуком о отварању и одржавању оваквих кур-
сева прописује се време трајања и место одређивања 
курса., његов наставен плен и програм, који су слу-
жбеници об:везни да га посећују, као и све остало 
што је у вези са радом курса. , 

Ззврш-вањсм оваквих курсева не стиче се пра-
во на зз?ње али се опи узимају у обзир за добијање 
вишег званог, 

Опште одредбе о курсевима за с л а г а њ е нових 
кадрова 
Члан 73 

Наставни план и програм сваког појединог 
курса, са ближим условима за ступање на курс од-
ређује Генерални директор железница У духу одре-
дела Осион, пе уредбе о струци е к сп ло-пт аци јс жслез« 
»ица и одредаба овог правилника. 

При одређивању наставног програма треб/з за 
основу узети градиво стручних испита. 

Програм предмета општег образовања прописује 
Комитет за ЗЗКОНОДРЕСТВО и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ. 

Члан 74 
Курсеви се одржавају при главним дирекцијава 

експлоатације железница или при постојећим же-
лезнички школама. Но, они се могу одржавати и 
при већим службеним јединицама где за то постоје 
услови. 
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Ако је потребно, извесни курсеви могу се одр-
жавати и при Генералној дирекцији железница, о 
чему одлучује Генерални директор железница. 

Место одржавања и почетак рада сваког поје-
диног курса који се одржава за потребе једне ди-« 
рекције, одређује Главни директор експлоат|ације 
железница, а ако се курс одржава за потребе више 
дирекција — Генерални директор железница. 

Члан 75 
Пријем слушалаца на курс врши се путем кон-

курса. 
Конкурисати могу лица која испуњавају услове 

прописане за дотични курс. 
Одлуку о томе који ђе се кандидати примити 

ца курс доноси Главни директор експлоатације же-
лезница или старешина к о ј и ј е од њега овлашћен. 

Пре пријема на курс сваки кандидат мора бити 
лекарски прегледан како би се установило да ли је 
способан за обављање дужности за коју ће *се »а 
Курсу спремити. 

Члан 76 
Организацију курсева треба спровести тако, да 

се обука, где год је то могуће, одржава ван радног 
времена и без одвајања слушалаца од продукције, 
тј. од редовног рада. 

Ако се курс одржава за време обављања редов-
ног р!да, број недељних часова треба да износи 
највише 12 тј. 2 часа дневно, а ако су слушаоци од-
војени од редовног рада, недељни број часова изно-
сиће 42 до 48, односно 7 до 8 дневно. 

Један наставни час траје 45 минута. 

Члан 77 
Курсевима руководи и непосредан надзор над 

њиховим радом врши Главна дирекција експлоата-
ције железница (кадровски сектор-отсек за школ-
ство) на чијој се територији курс одржава, односно 
Генерална дирекција, железница,, уколико је она курс 
.организовала. 

Евиденцију курсева води Главна дирекција екс-
ллоатације железница за своју територију и Гене-
рална дирекција железница за целу железничку мре-
жу. Евиденција се води према упуствима која про-
пише Савезна планска комисија (Државни статистич-
ки уред). 

Члан 78 
За непосредно руковођење појединим курсом или 

групом курсева одредиће се посебни руководилац, 
који је у првом реду одговоран за правилан и 
успешан рад курса. 

Руководиоца курса одређује старешина надле-
жан за доношења одлуке о отварању курса. 

Уколико се курс одржава при некој од постоје-
ћих железничких школа, руководилац курса је ди-
ректор односно управник те школе. 

Члан 79 
Руководилац курса је дужан да се стара за ре-

дован ток настава и правилно извођење наставног 
плана и програма; затим, да врши административне 
послове у вези са радом курса, да споразумно' сед 
наставниците- одржава ред и дисциплину ва курсу,1 
как) и да предузима све потребне мере к1ѕ»ко би се на 
курсу постигао што бољи усигезх. 

Члан 80 , 
* Наставнике курса одређује старешина надлежан 

за! Доношење одлуке о отварању асуром из ре$ош 

сталних наставника железнички и других школа одѕќ 
из редови железнички« и другове стручњака* гу про* 
дуѕадј и, 

Члан 81 
Наставници су дужни да се у обављању своје на*, 

ставничке дужности придржавају наставног програм 
ма, распореда часова и других упутстава претпостави 
љених органа. 

Слушаоци курсева ду жад су да уредио посећују 
предавања! и да марљиво уче. Они слушаоци који не" 
пЈс/кавују довољно воље за рад могу се удаљити са 
курса и пре његовог завршетка. Одлуку по томе дос-
тоен орган надлежан за пријем год курс, га предлог 
наставничког већа. 

Члан 82 
Ови наставници јадног курса чине таајсшавшчко! 

веће коме председава руководилац курса. 
Наставничко веће састаје се редовну на почетку 

и пред завршетак курса!, ,а, ванредно у току реда1 

курса у колико се аз то укаже потреба. 
Дужности (наставни чшг већа су да р»агар»а!вљ>а) и 

доноси одлуке по свим питањима у вези .са-радом' 
курса. 

За вре!ме курса наставници врше повремена испи-' 
тигања слушалаца У циљу проверавате^ квалитета 
савлађишања наставно/ материјала, а. на крају курса 
дају слушаоцима завршну оцену. 

Члн 83 
По завршеном курсу, а најкасније у року од 10 

дана, слушаоци полажу стручни испит, одвоено за-
вршни испит курса ив оних предмета! како је »по у 
наставном плану одр еђ ево. 

Слушаоцу који је успешно завршио курс зл поло-
жио стручни испит издаје се посебно сведочанство", 
према* обрасцу који пропише Генерални директор же-
лезница. 

Сведочшств.0 потписује руководилац курса и 
иш итна комадима. 

Члан 84 
Трошкове одржавања курса сноси она организа-

циона јединицу при којој се курс одржава из 
дијалних кредита предвиђених за ту сврху. 

Члан 85 
Одредбе о организацији курсева за спремању 

иште кадрова важе сходно и за курсеве зад усавр-
шавање постојећих »адрова. 

Упутства о организацији ових курсева (може, по 
потреби, издавати Генерални директор железница), 

IV. ПРЕЛАЗ ИЗ СТРУКЕ У СТРУКУ ЕКСПЛОАТА* 
; ЦИ ЈЕ ЖЕЛЕЗНИЦА 

а) За приправник 

Члан 86 
При премазу из друге струке у струку експдао^ 

тадије железница! потребно је да- приправник им>$ 
»стручну односно школску спрему прописану за струку 
експлоатација железница и да иа крају одређеног; 
ронеа положи стручни испит. 

Приправник се може признати ранија приправ-
ничка служба, а дужина стажа у том случају одов* 
ђује <*е према сродности послова радије струке и 
струке екшлоатације железница!, као и премда степен^ 
адемвдсод даријправшжа з полагање испиша, е ЗШ 
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[да ук удина приправничка служба не, мож«? бити краћв-
ЈОД две трећине приправничке службе струке ©комо-
егглције железница. 

Приправник неће по извршеном прелазу полагати 
оне предмете које је положио нм ранијем стручном 
испиту. 

Члан 87 
Отправнику, који је стручни испит положио пре 

п р е с е к а службе, пркоселе се положени ПСЈ нит при-
ликом српћања у службу -сисо прекид није био духон 
од 2 подине, а за) практични е »об рибани мик? и 
практични машкиов ођ ачки испит ако прекид није био 
Дужи ОД год илу дана. 

б) За службенике 

Члан 88 
Прелаз из друге струке у струку експлоатација 

железница допушта се -ако службеник који прелази 
има стручну епп ему предвиђену за одговарајуће зва-
ње струке е::епл!остадије железница е тим да* оа 
крају одређеног рока поло леи стручни! испит, Роне за 
полагање овог испита, пе може бити .краћи од 3 ме-
сеца ни дужи од подине даш.. По полове::зад испису, 
службеник Се поставља на одређено звање. До по-
стављења п.а ново звање службеник задржава плету; 
дотадашњег звања. 

Службеник неће у струци експлоатацији же-
лезница полагати оне предмете које је положио у 
ранијој струци. 

Ако при прелазу из друге струке У струку екс-
голост аци је железница службеник добије неко- више 
зввње за које није преписан стручни испит полагаће 
стручни испит предвиђен зе почетно зв,ање из одре-
ђене -групе звања 

Члан 89 
Стручни испит при прелазу из друге струке у 

сп »руку ексо: ло а тадај е железница неће полагати слу-
жбеници који долазе за руководи е службенике, к.г«о 
ни службеници који прелазе ради нарочите способ-
ности и потребе службе. 

Исто таш, од стажа и допаѓања« .испита могу се 
ослободити службеници који шо оцени 'стручне коми-
сије имају доказану спрему и праксу з»а/ вршење по-
слова! одређеног зидања. 

V. В И Л И Н Е ОДРЕДБЕ 

Члан 90 
Преведеш приправници морају полагали! стручни 

испит према одредбама овог правилника. 
Л:;о је прш,ѓ станку испекло рок етничке' 

рл}Мг'бе или је до истека рока остало недовољно вре-
мена за припремање стручног испи! а, продужиће се 
у том случају приправничка слу леба Р ас.:* п о л з а м 
ст;;;. испипа зо оно лк!, о срамен а колеко је по<-
требно за припремање испита', али најдуже &а шест 
месеци,. 

Члан 91 
Службеник који није положио стручни испит или 

.испит који је положио не одговара испиту прописа-
ном за »ваша иа' моје је преведен, дужан је стручни 
ШПГЈГ односно допуну овог испита положити у року 
'рд једне године од ступања на снагу овог правил-
е н ^ . 

Члан 92 
По оцени стручне комисије, од полагања струч-

ног испипа) из предходног члатаа мошу се ослободити 

руководим службеници као и службеници који имају) 
потребну стручну праксу и способност за вршења 
послова одређеног З Ш Њ Ф одшетао дужности. 

Члан 93 

Постојећи стручни курсеви имају се саобразити! 
одредбама о стручним курсевима! из овог цивилна«®* 

Члан 94 
Раније положени стручни испити (одговарају етри 

чним испитима из овог правилнику и то-: 

С а д а ш њ и и с п и т Р а н и ј и и с п и т 
1) Испит за саобраћајне- 1) Испит за ПОПИСИВИУ* 

тр он спортист железничар а ч,а кола- и брут ара. 
V класе (пописивача ко-
ла). 

2) Испит за саобра&гјио-
тракспортнопг железничар^ " 
111 класе: лч ч т т 

• а) з а кочничар*, маневри- 2) .а) Испит за,кочничар* 
егу и скретичара и исп»и.т за окретни* 

чар а и мвиевфгасту« 
б) за одј|а!виичара-б'ло- б)'испит ®а> чувара* 

кара. ш а т о , 
клисура, 'мостова, 
оај :шина, поста)«* 
је, прелаза, туне* 
ла; блокера и ру* 
ководноца бл ОКА 
грађевинске стр# 
ке. 

3) Испит за саобрЉајно-
транспо ртеог ж ел е зидара 
1] класе: 
а) за надзорника окретни- 3) а) Испит за надзор-

ца, кима скретница 
б) за руков а м а маневре4, б) иге:лг за помоћ* 

Н(Х ШГЈЗОрНИК# 
маневре -и руко*, 
в,ао,ца маневра. 

в) з,а кондуктера, в) испит еа конду«* 
тере путничких Ц 
трагазортшк во* 
зов^- и манету« 
ланга воза, поде* 
кондуктера (пут-
ничких и терет-
них возова) под-: 
манипулант* а во* 
за и пратиоца ко* 
ла, 

• г) за саобраћајном отпре- г) испит за саобраз-
и т и ^ ћајног званични-

ка и помоћног, 
саобраћајног зва-
ничника (чувара 
у крснице), 

д) за тр шепортног отпр е- д) испит за надзор* 
шика. ника станице, от* 

предност стража 
- ро и старешине 

постаје, помоћ« 
ног отпремио^ 
етдагфр-а и шо<-
М'сћ::з(г ст гр сини-
не постаје, 

4) Испит аа саобрѕ&ајно-
транспортно!* железинчара 
I класе: 
а) за ревизоре возова, 4) а) Испит за ревизора 

возова, 
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С а д а ш њ и и с п и т 
јб) еа надзорника маневре, 

вј? ва возовођу. 

8) Испит за железничар^ ву-
че IV класе (ложача.). 

0) Испит за железничар а ву-
че Ш класе, (шшиновођу 

маневри), 
7) Испит 3.3 железничар« ву- 7) Испит за помоћног, 

Р а н и ј и и с п и т 
б) испит за помоћ-

ног надзорника! 
маневре и руко-
ваоц маневре, 

в) Испит а а по-моћ-
Н1С1Г ВОвОВОђу и 
подвозовођу. 

5) Испит за ложача и 
помоћног ложача. 

6) Испит за предложак 
ча, 

С а д а ш њ и и с п и т 
16) Исп!игг за железничко** те-

леграф исту. 

чо II класе (прегледача 
кола). 

"8) Испит за железничар а ву-
че 1 клате: 
'а) За машжмовођу парних 

локомотива, 

6) за помоћника машино-
вође електрични« ло-
комотива, 

прегледача и пот« 
прегледача мосад. 

В) за м-апЈиновођу елек-
тричних локомотива 

рЈ за мо горов ођу (дез ел-
иот орни х кола), 

ЈО з-а машиновођа елек-
тромоторних кола. 

8) а Испит за помоћ-
ног машин-овођу и 
п одмаоттловођ у. 
б) завршени курс за 

помоћника ма-
шиновође елек-
тричних локомо-
тива. 

в) завршени курс за« 
машин/овођу еле-
ТрИЧНИХ локомо-
тива са положе-

ним практичним ис-
питом, 

г) испит за помоћ-
ног моторовођу 
и подмоторовођу 

д) завршени курс за 
машин ово ђу еле-
тромоторних ко-
ла са практичним 
испитом. 

9) Испит за надзорнике вуче: 
а) з.а надзорника парне 9) а) Испит за надзор-

вуче. ника машина и ре-
визора локомотиве. 

10)' Испит з а пословођу вуче: 
а) за пословођу парне ву-10) а) Испит за помоћ-

че. ног пословођу и 
потпословођу (ло-
ж исмете). 

ИЈ Испит за железничара-одрИ) Испит за чувара: 
пруге, косина, кли-
сура-, мостова, од-
Јапанска поставе, 
прелаза, тунела; бло« 
кара и руковаоца 
блок а гр а ђ еврпске 
струке. < 
Испит за главног де1 

сетара и десетара 
пруге, мостовске и 
сигналне радиони-
це. 
Испит за помоћног 
надзорника и под-
надзорнима пруге. 
Испит з а чувара сиг-
нала и телеграфа. 

жшања пруге III и II кла-
се (чувара објеката и пру-
ге). 

12) Испит за железничар а одр-12) 
жавања пруге I класе (де-
сетара пруге). 

Зв) Испит за надзорника одр-. 13) 
жашња пруге. 

Ј4) Испит За железничар^ си-14) 
гнално-сигурносних по-
стројења (руковар-ца)'. 

Јб) Испит за надзорника си-15) 
гнално-сигурносних по-
стројења. 

17) Испит за млађег технича-
ра експлоатацији желез-
ница саобраћ)а»јн)о-1транс-
гасртне службе: 
а) телеграфски испит, 

б) теориски саобраћајни 
испит, 

в) практични саобраћа јин 
испит, 

г) тр анет ортно-ком ервдј а-
ЛН|Ц испит. 

18) Испит ша!,ег технича-
ра експлоатацијо желез-
ница службе парне вуче. 

Р а н и ј и и с п и т 
16) Испит за помоћног 

телеграфист^, р>&-
диотелеграфнггу и 
телефонисту. 

17) а Телеграфски ис-
пит, 

б) саобраћа.јин ме-
шит (теориски), 

в) практични сао-
б р а з н и испит, 

г) комерцијални ис-
пит. 

18) Машикско-технички 
ЕГСПИТ, 

19) Испит за млађег техничар 19) Електротехни«ки 
ра експлоатацијо желез- испит. 
ница електрону че. 

20) Испит за млађег технича-20) Гра^евинско-технич-
ра експло а тадије желез- ки испит за звање 
ница службе одржавања техничког чиновни-
пруге. - ка грађевинске стру-

ке. 
21. Испит за млађег техничар21) Грађевинско технич-

ра екоплоата^и/је желев- ки испит за звање 
ница сигиално-сигурносне техничког чистоти* 
службе. ка електро-струке за 

слабу струју и теле-
граф ско-те л е фшске' 
и блок сигналне 

Ллч т, • струке. 
22) Испит за млађег инжењер22) Машинско-иижењер-

ра екоплоатације желе- ски испит 
ница службе парке вуче. 

23) Испит за млађег нижење-23) Електроинжењерски 
ра експ ло агапије желез- испит машинске 
вица службе електровуче. струке. 

24) Испит за млађег нижење- ВФ) Прађегешсо-инж^ен 
њера експлоатацијо желе- њ стек и <и»спит. 
зниЦа службе одржавања 
пруге. 

25) Испит за млађег инжењера>25) Електроинжењере 
експлоата-шије железница испит грађевинске 

ситна лно-с иг у рноен е слу- струке. 
1 жбе. 

Члан 95 
Ступањем на снагу овог прави;:::;:ка престану да! 

важе сви ранији прописи издати о полагању стручних 
испита и организацији стручних курсева«, уколико су 
у супротности са њим.. 

Члан 96 
Овај правилник ступа на снагу даном објавен«« 

вања у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике Југославија. 

МС бр. 840 
15 априла 1948 године 

Београд 
Министар саобраћаја! 

Тодор Вујасиновић с. $ 

Испит за помоћног 
надзорника сигнала 
и поднадзорника 
сигнала-. 

Сагласан, 
Претседник 

Комитета! за законодавство и изградњу; 
народне власти Владе ФНРЈ 

Едвард Кардељ, е р> 
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553. 

На основу члана 30 Основне уребде о лринадле-
Зкноетима савезних државних службеника, у спорат 
фуму са- Министром финансија ФНРЈ и Прете еди ик ом 
комитета за законодавство и изградњу народне вла-
сти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Претседник* Владе 
ФНРЈ, преписујем 

554. 
На основу члана 23 и 310 Основне уредбе о ири* 

, надлежностима савезних државних службеника, у, 
споразуму са Министром финансија ФНРЈ и Прет« 
седником Комитета за законодавство, и изградњу н*ак 
родне власти Владе ФНРЈ, а по одобрењу Претсед« 
ћика Блате ФНРЈ, пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 

0 ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРЕМНОГИМ ДОДА-
ДИОДА ЗА СЛУЖБЕНИКЕ ЈУГО СЛОВЕНСКИХ 

ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА 

Члан 1 
Члан 13 правилника мења се и гласи: 

"Додатак за. повећање трошкове живота_при пу-
товању износи за сваки признати час по члану 12 
& то: , 

1. за кочнича-ра, кондуктера,, манипулант^ воза! 
Л возовођу: 

а) на локалним возовима по 3.— динара; 
б) на. кружним возовима по 4.— динара-; 
в) на свима осталим возовима по 6.— динара«; 

2. за ложача парног котла на свим возовима по 
'6.— ^динара: . 

3. за ложача парне .локомотиве и помоћника ига 
електричној, електромо,торној и моторној локомоти-
ви и моторним колима по 7.— динара; 

^ 4. за машиновођу парне, електричну електромо-
торне и моторне вуче 8-—10 динара!. 

Висину додатка између најмањег от највећег из-
носа у тачки 4. прописује упутством Генерални ди-
ректор железница-, пр одобрењу {Министра саобра-
ћаја. 

П Р А В И Л Н И К 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ФУНК-
ЦИОНАЛНИМ И ПРЕМИСКИМ ДОДАЦИМА ЗА1 

СЛУЖБЕНИКЕ УНУТРАШЊЕ ПЛОВИДБЕ И ОС-
ТАЛЕ ЧЛАНОВЕ ПОСАДА ПЛОВНИХ ОБЈЕКАТА! 

, Члан 1 

У ставу 1 чл. 2 под 1) иза тач. в) додаје се нова 
. тачка г) која гласи: 

г) ложачима на свим пловним објектима 315.—» 
динара дневно. 

Тачка г) постаје тачка д), тачка д) постаје тачка 
ђ) и тачка ђ) постаје тачка е). 

Члан 2 

Члан 3 мења- се и гласи: 
Члановима нормиране посаде на свим пловним 

објектима и у свим случајевима (саобраћај, оправка,-
распрема, зимовање, иностранство и друго) припада 
додатак на име хранарине за сваки дан укрцања 
ИЈ то: 

1. ложачима по 45.— динара дневно; 
2. осталим члановима, поез^е по 36.— динара 

дневно. 
Упутство у вези са исхраном прописаће-Гене-

рални директор" унутрашње пловидбе.' 

Члан 2 

Исплата додатка по овом правилнику вршиће се 
,од 1 априла 1948 годеше. 

/ Члан 3 
Исплата додатка по овом правилнику вршиће *!® 

од 1 априла 1948 године. 

Члан 3 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне 
Републике Југославије". 

М. С. бр. 47812 
10 маја- 1948 гордане 

Београд 
Министар саобраћаја, 

Тодор Вујашновић* е. р. 
- Министар финансија, 

'Добривоје Радосављевић, с. р. 
Претседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Одобравам,, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с%« 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу даном об ја® ЛУИЌ 

Ј^ања у „Службеном листу Федеративна Народе* 
Републике Југославија. 

М. С. бр. 4733 
10 маја. 1948 године 

Београд 
Министар саобраћаја^ 

Тодор Вујасиновић, с. 
Министар финансија. 

Добривоје Радосављевић, е. р 
Претседник 

Комитета за .законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Одо бр з в ам, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југ осл авије 
Јосип Броз-Тито, с. р. „ 
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555. 
На основу чл. б Уредбе о плаћеном годишњем 

одмору радника, намештеника и службеника, у са-
гласности са Претседеиком Владе ФНРЈ, прописујгм 

У П У Т С Т В О 

О ДОПУНИ УПУТСТВА О С П Р О В О Ђ Е Њ У УРЕДБЕ 
о П Л А Т Н О М Г О Д Т Т : : О Д : Л С ? У Р А Д Н И К А , 

ПАМУЈЛГЕПГЛА И СЛУЈХБЗЖХА 
I. — Упутство о спровођењу Уредбе о плаћеном 

годишњем одмору радника, наиештеника и службе-
ника бп. 7864 од 21 јула 1947 године („Службени 
лист СН?Ј" бр. 82/47) допуњује се у следећем: 

1) У тачки 2 иза става 1 додају се нози ставови, 
-који гласе: 

.Бреме које радник, намештеник или службеник, 
иначе способан за рад односно за вршење службе, 
проведе на опоравку у бањи, опоравилишту, кли-
матском месту и слично због лечења хроничне бо-
лести кад ова није у акутном стању (на пример, 
ишијас, реуматизам, туберкулоза), урачунава се У 
годишњи одмор. Раднику, намештеник или слу-
жбенику, коме је на основу мишљења лекарске ко-
*::!С17Је погребан опсразах због лечења такве бо-
лести, одредиће се годишњи одмор истовремено 
кад и опоравак, а овај је дужан да свој одмор у то 
време искористи. 

Кат РАДНИК, П Р О П И С Н И Х или службеник једно-
времено користи годишњи одмор и опоравак припада 
у.у га Е?с:.:е одобреног годп^и^ег одбора рздозна 
зарада (надница, плата) из чл. 2 уредбе, независно 
од евентуалних давања из социјалног осигурања по 
оснопу опоравка. х ^ ^ 

Ако је радник, намештеник или службеник лско-
рпстло годишњи одмор пре опоравка, одбиће му се 
од његове зараде (наднице, плате) сума коју је при-
мио за вреле коришћења годишњег одмора. 

Сваки дан неоправданог изостанка са посла 
(службе) одбија се од годишњег одмора, те се за 
то тики број дана раднику, намештенику или слу-
жбенику скраћује годишњи одмор. У том циљу дани 
^оправданих изостанака морају бити утврђени одлу-
ком руководиоца надлештва, установе или преду-
зећа у сваком конкоетнодо случају и то одмах кад 
случај наступи, као иГтЅчно евидентирани од стране 
персоналне службе.,^ви дани се сабирају од дана 
^коришћеног год?;?пњег одмора у прошлој години 
до дана кад радник, намештеник или службеник 
ступа на годишњи одмор у текућој години, 

У годишњи одчгор ур-ачуиаза се и .време прове-
дено 1н:а одобреном отсуству по приватном послу 
а,ко је дуже од. 7 дана'укупно у једној календарској 
години. Уколико јс ово отсуство било бесплатно 
раднику, намештен и ку или службенику припада пла-
та за сваки дан таквог отсуства које је урачунато у 
плаћени годишњи одмор." ч—-— 

2) У тачки 6, из? става 1, додаје се нови ст'ав, 
»соји гласи: 

„У стаж од И месеци рачуна' се време ќоје су 
радници; намештен ицн или службеници провели на 
риду код државних предузећа, надлештава и устано-
ва* ако су по потреби службе преузети односно пре-
мештени у задружне односно народне или друштве-
не организације и предузећа". 

П. Ово упутство ступа .на снагу даном објава 
љивјања у „Службеном листу Федера-тивне Народне 
Републике Југо сл а виј е". 

X бр. 11518 
27 јула Ш 8 године 

Београд 
Министар рада, 

Њу б т АрсОз, с. р« 
С агла сан-, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране 

Маршал Југолавије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

553. 
На основу чл. И и 63 Уредбе о порезу на, до-

ходак издајем 

Н А Р Е Д Б У 

О НАПЛАТИ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК РАДНИКА, 
НАМЕШТАЕЖКА И СЛУЖБЕНИКА НА БЛАГАЈ-

НАМА КРЕДИТНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Државна позрел,:'а предузела, државна наода-
штпа и дрндаш е установе, као и задруге и народне 
и друштвене организације које им.1 ју отворен текући 
рачун код Народне банке ФНРЈ или ко а другог кре-
дитног предузећа дужни су да обрачунати порез на 
наднице и плате лица која су код њих запослена 
уплаћују приликом подизања готовине за испдпту 
надница и пла13# У том цпљу, једи перењено са чеком 
за подизање ГОТОСЛЈС, они предају крздилкп; пре-
дузећу и вирмански налог га уплату пореза на дохо-
дак на износ надница и плата за чију исплату по-
дижу готовину. Вчрпапски налог сг подноси на 
обрасцу Народне банке ФНРЈ бр. 152, На налогу се 
мора назначити број рачуна пореза на доходак Ои-

нансиског оте ек а код кога се води евиденција о 
уплати овога пореза. 

2) Народна банка ФНРЈ односно друго кредитно! 
предузеће одбиће исплату чека ,којим се подиже 
»готовина за исплату надница и плата ако подносилац 
није једновремено издао и вирмански налог за упла-
ту пореза на доходак радника, намештеник и слу-
жбеника. Изузетно, чекови којима се подиже гото-
вина за исплату аконтација надница и плата испча-
ћираће се без. налога за уплату пореза ка доходак. 
"Такви чекови морају носити клаузулу: „Аконтација 
надница и плата". Порез на ове аконтације умла-
тиће се приликом њиховог обрачуна, који се мора 
вршити најмање једанпут месечно,, 

3) Кредитно предузеће ће дневно обрачунава^ 
са Народном банком ФНРЈ примљене налоге за пла-
ћање пореза па доходе« радника, невешт ен ика и, 
службеника. ч 

4) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне 
Републике Југославије", а примењиваће се од 15 
августа 1948 године. 

Бр. 27597 
27 јула 1948 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 
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557. 
На .основу члана 4 Закона е поштаиско-телеграф-

(со-телефонска! таксама („Службени лист Ф Н Р Ј " 
р. 81/46 и бр. 105/46) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ДОПУНСКЕ ПРИГОДНЕ 
ПЛАНСКЕ ФРАНКО МАРКЕ „V КОНГРЕС КОГ 

ОД 2 ДИНАРА 
г!а дан 3 августа 1948 године -пустиће се у течај 

Азиска вредност 'пригодних поштанских франко 
тка „V конгрес КПЈ" од два динара ѕелене боје. 
* Слика ш маркама претствља радника и радницу 

/ српом и чекићем како полетно носе заставу. 
Ова марка ће бити у течају закључно до 20 сеп-

бмбра 1048 године а за фраккирање важиле до 
р октобра 1948 године закључно. 

Бр. 5753/48 
27 јула 1948 године 

Београд 
Министар пошта, 

Заим Шарац, с. р. 

558. 
На основу члана 4 Закона о поштанско-телегр&ф-

еко-телрфокским таксама („Службени лист ФНРЈ" 
бр«. 81/46 и бр 106/46) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПУШТАЊУ У ТЕЧАЈ ЕМИСИЈЕ ПРИГОДНИХ 
ПОШТАНСКИХ ФРАНКО МАРАКА БЕЗ ВИШКА 
„ДУНАВСКА КОНФЕРЕНЦИЈА — БЕОГРАД Ж Ѕ " 

На дан 30 јула 1948 године пустиће се у течај 
јелка емисија пригодних поштанских франко марака 
без вишка поводом заседања Дунавске понферееције 
у Београду. 

Емисија има четири вредности и то: 
а) од 2 динара зелене боје; 
б<) од 3 дина оа црвене боје; 
в) од 5 динара плаве боје; 
г) од 10 ди»'(р«а сиве бојс. 

Слика на маркама'приказује пејзаж (Београда са 
бродом, мостом и исписаним текстом ^Дунавска кон-
ференција —- Београд 1948'\ на нашем (латиницом), 
руском и фпРнц>ском језику. 

Марке ће се продавати код свих већих пошта у 
земљи зак7Бучио до 30 септембр-а 1948 године -а за 
франкигоање пошиљака важиће до 30 октобра 1048 
гониче закључно. 

Поништат ање ових марака вршиће се сл сци ј алним 
пригодним жигон који ће све време заседања 
конференције бити на употреби код помоћне поште 
која ће бити отворена У палати Коларчевог универ-
зитета. 

Бр. 6044 
27 јула 1948 године 

Београд 
Министар пошта* 

Заим Шарац, с. р. 

559. 
На основу чл. 4 Уредбе о продаји пољопривред-

них производа везаној са правом иа- куповину одра-
ђених индустриеких производа но нижим је дине тв е*1 

ним ценама, а у споразуму са Министром пољопри* 
вреде ФНРЈ. доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДРУГОЈ ДОПУНИ РЕШЕЊА О ОДРЕЂИВАЊУ, 
НЕЖИТОРОДНИХ ПОДРУЧЈА И ПРОДАЈИ КУКУ-
РУЗА ЗЕМЉОРАДНИЦИМА ТИХ ПОДРУЧЈА У 

ВЕЗАНОЈ ТРГОВИНИ 

1) У тач. 1 под ,а) Решења о одређивању нежи-
тородних подручја и продаји кукуруза земљорадни-
цима тих подручја у везаној трговини бр. 4319/48 
од 29 марта 1948 године („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 27/48) између речи: „кључки (Кладово)4' и , до са-
лички (Куршумлија)" умећу се речи: »дучевски 
'(Кучево)". 

- 2) Ово решење ступа на сн ату одмах. 
Бр. 13758 

30 јула 1948 године 
Београд 

Министар трговине и снабдевања; 
Јаков Блажевић, с. р. 

Сагласан 
Министар пољопривреде, 
Петар Стамболић, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј: 
Стран* 

552, Правилник о припр.авничкомг стажу, 
стручним испитима и курсевима за струку 
експлоатација железница — — — 9'35 

553. Правилник о изменама Правилника о 
премисом додацима ва слг/жбгнике Ју-
ат ос лов винских државних железница 1014 

564. Правилник о измени и допуни Правилника 
о фуниционалним и премиски^ додацима 
.за службенике унутрашње пловидбе и 
остале чланове посада пловних објеката 1Ш4 

5156. Упутство о допуни Упутства о спрово-
ђењу Уредбе о плаћеном годишњем 
одмору радника, нам елит е ник а и службе-
ника —• — — ч 1015 

556. Наредба о наплати пореза н? доходак 
радника, намештеника и службеника ка 
благајнама кредитних предузећа 1015 

557. Решење о пуштању у течај допунске 
пригодне поштанске франко м;рке 
„V конгрес КПЈ" од 2 динара 1016 

558. Решење о пуштању ,у ~:"иај емисије при-
годних поштанских марака баз 
вишка „Дунавска кон есенција — Бео-
град 1948" — — 1016 

559. Решење о другој допуни Решења о одре-
ђивању не жит ор оданих подручја и продаји 
кукуруза земљорадницима тих подручја 
у везаној трговини 1016 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће —- Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-

еног штампарског предузећа, Београд 


