
 

ПОЖЕЉНЕ ОСОБИНЕ 
 
 Добра развијеност чула слуха и вида са 

распознавањем боја; 
 Сналажљивост; 
 Психичка способност, особине личности, 

ментална брзина, памћење, брзина реакције 
прављења избора и емоционална стабилност; 

 Комуникацијске способности; 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ЈУ САОБРАЋАЈНА И ЕЛЕКТРО ШКОЛА  
 

ДОБОЈ 
Ул. Цара Душана бр. 18 

 
Телефони : 

Директор   053/242-275 
Педагог/психолог 053/202-920 

Секретар   053/223-872 
Рачуноводство   053/227-272 

 
Тел/факс : 053/242-275, 223- 872 

e-mail:ss42@skolers.org 
Web-site :  www.ses-doboj.tk 

  
 
 

 

 
 

 
 

ОБРАЗОВНО ПОДРУЧЈЕ РАДА 
САОБРАЋАЈ 

 

ТЕХНИЧАР 
ЖЕЉЕЗНИЧКОГ 

САОБРАЋАЈА 
 

IV, четверогодишња стручна школа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
  



Стручне квалификације 
 
 Упознат је са општим и посебним пословима 

саобраћајне службе 
 Обавља послове оперативне службе и управљања 

саобраћајем 
 Познаје оште појмове о вучним возилима, врсти 

средстава, снази и начину обиљежавања 
 Познаје прописе о употреби кола у жељезничком 

саобраћају 
 Познаје технички капацитет пруге и пружних 

постројења 
 Познаје послове помоћника машиновође 
 Познаје послове надзирања рада скретничара 
 Познаје послове маневарског особља 
 Познаје послове одржавања возова 
 Познаје послове прегледача кола 
 Познаје послове отправника возова  
 Познаје послове техничког механизовања вучних 

возила 
 Обавља послове машиновође 
 Познаје послове техничких оправки и одржавање 

кола, а нарочито уређаја за освјетљење и гријање 
 Познаје послове организације жељезничког 

саобраћаја 
 Обиљежавање кола одређеним знацима, серијама, 

подсеријама и осталим ознакама 
 Познаје врсте станица са подјелом колске службе 
 Наручује, доставља и отказује кола 
 Познаје одредбе о манипулисању при превозу 

путника и пртљага у унутрашњем и међународном 
саобраћају 

 Познаје опште тарифе одредбе о превозу ствари 
 Познаје начин утовара и оптерећење кола 
 Познаје вођење колских евиденција 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
Техничари жељезничког саобраћаја се 
могу запослити у : 
 
 Предузећима која се баве превозом путника и 

робе; 
 Жељезничким станицама; 
 Диспечерским пословима; 

 
 
        
 

 

 
 
                                      ТЕХНИЧАР 
 
 
 
 
 
ОПИС ПОСЛОВА 
 

Техничар жељезничког саобраћаја надгледа транспортне 
послове, регулише и обезбјеђује возни пут возила, 
односно улазак, излазак и пролазак возова кроз 
жељезничку станицу. Техничар жељезничког саобраћаја 
свој посао може обављати са једног мјеста на станици 
посебним уређајем или давањем наредби надзорном 
скретничару, стално прати кретање возова и усклађује их 
са возним редом. Ако кретање возова одступа од возног 
реда, техничар жељезничког саобраћаја регулише 
саобраћај на основу саобраћаних прописа. Сем наведених 
технолошких задатака, техничар жељезничког саобраћаја 
обавља и друге послове као што су: уводи возове у 
саобраћај, обавјештава особље о промјенама у собраћају 
возова, у мањим станицама обавља послове робног и 
путничког благајника, води прописане дневнике и 
евиденције те пропатне исправе воза 
 
 
 

 

 

ЖЕЉЕЗНИЧКОГ  
САОБРАЋАЈА 


