
Закон о уређењу Дирекције српских државних железница, 1892. 

 

    Садржај 

I 

        Опште одредбе 

Члан 1. Установа Дирекције 

    ''    2. Однос Дирекције према министру грађевина, другим надлештвима, страним 
железничким управама и приватним лицима 

    ''    3. Предмети који се подносе министру грађевина на решење 

    ''    4. Састав Дирекције 

    ''    5. Директор 

    ''    6. Главни инспектор 

    ''    7. Шефови одељења 

    ''    8. Општи круг рада одељења 

    ''    9. Ближи круг рада појединих одељења 

    ''   10. Правни референт 

    ''   11. Санитетски референт 

    ''   12. Број особља 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     II  

Железнички одбор 

Члан 13. Састав железничког одбора 

     ''   14. Круг рада одборског 

     ''   15. Састав седнице и донашање одлука   

   III 

Тарифски одбор 

Члан 16. Задаћа одбора 

     ''   17. Круг рада одборског 

     ''   18. Састав тарифског одбора 

Члан 19. Постављање чланова 

     ''   20. Састав седнице и донашање одлука 

     ''   21. Записник одбора 

     ''   22. Награда члановима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

          Буџет, састав рачуна и однос Дирекције према Главној Контроли  

Члан 23. Буџет Дирекције 

     ''   24. Приходи државних железница 

     ''   25. Приход од државних пошиљака 

     ''   26. Контрола прихода 

     ''   27. Одговорни рачунополагачи 

     ''   28. Редовни трошкови експлоатације 

     ''   29. Начин исплате 

     ''   30. Набавка потрошног материјала и инвентарских предмета  

     ''   31. Контрола издавања 

     ''   32. Главно књиговодство 

     ''   33. Употреба чистог прихода 

     ''   34. Рок за склапање годишњих рачуна 

     ''   35. Рок за прегледање годишњих рачуна 

     ''   36. Односи према Главној Контроли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V 

Особље државних железница 

 А 

Опште одредбе 

Члан 37. Врсте особља 

     ''   38. Општи услови за стално особље 

     ''   39. Услови за привремео особље 

     ''   40. Спрема 

Члан 41. Стручни испит 

     ''   42. Телесна способност 

     ''   43. Доба живота 

     ''   44. Сродство 

     ''   45. Првенство за примање у службу 

     ''   46. Постављање и унапређивање 

     ''   47. Услови за унапређење 

Б 

О дужностима и правима 

Члан 48. Опште дужности особља 

     ''   49. Полагање заклетве 

     ''   50. Накнада штете 

     ''   51. Службено одело 

     ''   52. Забрана у предузећима 

     ''   53. Ослобођење од војених – ван железничких дужности 

     ''   54. Одсуства особља 

     ''   55. Премештај особља по потреби службе и по молби 

     ''   56. Улагање у фондове 

     ''   57. Накнаде при повредама 



В 

О плати и осталим накнадама 

Члан 58. Плата особља 

     ''   59. Бесплатан стан 

     ''   60. Плата за време болести 

     ''   61. Плата за време одсуства 

     ''   62. Плата за време војног вежбања, мобилизације или рата 

     ''   63. Дневнице и накнаде 

     ''   64. Вршење службе у месту постављења 

Члан 65. Подвозни трошкови 

     ''   66. Накнаде за пропутоване километре 

     ''   67. Дневнице машинског и возног особља 

     ''   68. Накнада за уштеду у потрошном материјалу      

     ''   69. Селидбени трошкови       

     ''   70. Накнада за стално вршење службе вишег звања 

 Г 

Кривице и казне 

Члан 71. Кривице и казне у опште  

     ''   72. Административне кривице и казне 

     ''   73. Дисциплинарне кривице 

     ''   74. Дисциплинарне казне 

     ''   75. Посебни узроци за дисциплинарно отпуштање из службе 

     ''   76. Дисциплинарни суд 

     ''   77. Ислеђења 

     ''   78. Ислеђивање дисциплинарних кривица указних чиновника 

     ''   79. Прекид ислеђења 

     ''   80. Проневерење 



     ''   81. Привремено уклањање од дужности 

     ''   82. Поступак железничког одбора као дисциплинарног суда 

     ''   83. Искључење чланова дисциплинарног суда од суђења 

     ''   84. Бележење казне 

Д 

       Престанак службених односа железничких службеника 

Члан 85. Напуштање службе 

     ''   86. Давање оставке 

     ''   87. Отказ службе неуказном особљу 

     ''   88. Отпуштање из службе 

Члан 89. Пенсионовање сталних званичника и служитеља 

     ''   90. Смрт службеника 

     ''   91. Одбици при иступању или отпуштању из службе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 

Пенсије службеника 

А 

    Пенсије указних чиновника 

Члан 92. Опште одредбе 

     ''   93. Године службе 

     ''   94. Признање година службе привременим чиновницима 

Б 

Пенсије званичника и служитеља 

Члан 95. Пенсиони фонд 

     ''   96. Надзор и руковање 

     ''   97. Састав управног одбора  

     ''   98. Састанци одборски 

     ''   99. Круг рада одборског 

     ''  100. Извршење одборских одлука 

     ''  101. Чланови пенсионог фонда 

     ''  102. Право садањих званичника и служитеља 

     ''  103. Извори пенсионог фонда 

     ''  104. Наплаћивање улога 

     ''  105. Дуговање улога фонду 

     ''  106. Ванредна државна помоћ 

     ''  107. Право на пенсију 

     ''  108. Величина пенсије 

     ''  109. Увећање броја година службе 

     ''  110. Губитак улога, враћање истих и право за даље улагање 

Члан 111. Обустава пенсије 

      ''  112. Трајање пенсије 



      ''  113. Губитак пенсије 

      ''  114. Улог привремених службеника 

      ''  115. Право породице на пенсију 

      ''  116. Величина пенсије породице 

      ''  117. Забрана удовичке или дечије пенсије 

      ''  118. Престанак пенсије породице 

      ''  119. Пенсије распуштеница 

      ''  120. Пенсија породица несталих службеника 

      ''  121. Доказивање права на пенсију 

      ''  122. Решење о пенсији 

      ''  123. Удомљење     

 

 

 

VII 

Прелазна наређења 

Члан 124. Издавање правилника 

      ''  125. Регулисање положаја садањих службеника 

VIII 

     Закључак 

Члан 126. Примена закона о чиновницима грађанског реда 

      ''  127. Ступање закона у живот 
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