
  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

      ,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 

 

Број: 1/2018 – 1530 

Дана: 01.06.2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном 

железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд, за 2018. 

годину, Одлуке Одбора директора Акционарског душтва за управљање јавном 

железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд,  број 

4/2018-696-197 од 01.06.2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 

запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:                

112-1692/2018 од 28.02.2018. године, објављује се  

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

ДО ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА 

  

   

I Акционарско душтво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд,  Немањина бр.6 Београд, оглашава потребу 

за 25 (двадесетпет) запослених, који се примају у радни однос на одређено време до 

полагања стручног испита, а најкасније до 12 месеци. 

         II Конкурс се расписује за пријем кандидата образовног профила саобраћајно 

транспортни техничар – отправник возова, и то:  

 

1.  15 (петнаест)  кандидата за организациони део Зајечар, 

2.  10 (десет) кандидата за организациони део Пожаревац. 

 

           III Општи услови:  
 

      -   држављанство Републике Србије; 

      - да је учесник конкурса пунолетан; 

 

           IV  Посебни услови: 

 

Стручна спрема: стечено средње образовање, занимање саобраћајно транспортни 

техничар; посебна здравствена способност према Правилнику о здравственим условима 

које морају испуњавати железнички радници („Службени лист РС“, бр. 24/17).  

 

11000 БЕОГРАД, Немањина 6, MБР:21127094, ПИБ 109108420, Текући рачун: 205-222959-26 
Тел./Teлефакс ПТТ: +(381 11) 3618330    ЖАТ:410      E-mail: kabinet.infrastruktura@srbrail.rs   



Кандидат сам сноси трошкове лекарског прегледа ради добијања уверења о 

здравственој способности за послове отправника возова. 

 

          V Потребна документа:  
 

              Уз пријаву на јавни конкурс, кандидати су дужни да приложе доказе о 

испуњавању општих и посебних услова конкурса: 

       -  фотокопија личне карте или очитана уколико је чипована; 

         -  оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

-  оригинал или оверена фотокопија уверење о држављанству; 

-  оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема;  

- пријава на јавни конкурс и изјава које се могу преузети са web странице   

www.infrazs.rs. 

 

           Адреса на коју се подноси пријава за конкурс: 

Акционарско душтво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд,  Немањина бр.6 Београд, 11000 Београд,  

ул. Немањина бр. 6, Сектор за људске ресурсе и опште послове са назнаком „За јавни 

конкурс за пријем отправника возова”.  

Пријаве се подносе у затворној коверти. 

Рок за подношење пријава:  

Рок за подношење пријаве је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања у огласа у дневном листу „Политика“ и на сајту Акционарског друштва за 

управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, 

Београд,  Немањина бр.6, Београд - www.infrazs.rs 

 

 Лице које задужено за давање обавештења:  

- Снежана Обрадовић, тел. 011/3618-135. 

 

           Место, дан и време када ће се обавити разговор са кандидатима:  

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и  

уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове, разговор и тестирање 

ће се обавити у просторијама „Инфраструктура железнице Србије“ а.д., 11000 Београд,                                 

ул. Немањина бр. 6, у сали бр. 349, први спрат, почев од 25.06.2018. године, са 

почетком у 09,00 часова, о чему ће учесници  бити обавештени на контакте (адресе) које 

су навели у својим пријавама.  

           

О резултатима избора кандидати ће бити обавештени у року од 30 дана од истека 

рока за подношење пријаве. 

 

           Напомена:  

Радни однос се заснива на одређено време до полагања стручног испита, а 

најдуже 12 месеци, ради оспособљавања за рад и полагања стручног испита. 

http://www.infrazs.rs/
http://www.infrazs.rs/


         Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 

нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у складу са 

законом биће одбачене. 

 

         Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом конкурсу, који су 

употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе 

женског пола. 

 

        На сајту Акционарског друштва за управљање јавном железничком 

инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд,  Немањина бр. 6 

Београд - www.infrazs.rs ће се објавити подаци о областима које ће бити обухваћене 

на тесту. 

 

        Кандидат који положи стручни испит, закључује уговор о раду на неодређено време 

са „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.  

 

 

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 

 

________________________ 

Др Мирољуб Јевтић 
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