
  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ 

      ,,ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 
КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 

 

Број: 1/2018 – 2229 

Дана: 02.08.2018. 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: 

4/2018-841-219 од 02.08.2018. године и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 

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

112-6970/2018 од 27. јула 2018. године, објављује се  

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА  ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ  

   

I Акционарско душтво за управљање јавном железничком инфраструктуром 

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

за 10 (десет) запослених, који се примају у радни однос на неодређено време.  

         II Конкурс се расписује за пријем кандидата образовног профила дипломирани 

грађевински инжењер, и то:  

 

- 10 (десет) кандидата за организациони део Сектор за грађевинске послове, место 

рада Београд. 

           III Општи услови:  

      -   држављанство Републике Србије; 

      - да је учесник конкурса пунолетан; 

 

           IV  Посебни услови: 

- Стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру 

образовно научног поља за које с конкурише, на основним академским студијама у обиму 

од најмање 240 ЕСПБ бодова; 

- Знање MS пројекта, Autocad, MS office; 

- Знање енглеског језика (конверзација, читање и писање). 

Предност приликом избора имаће кандидати који поседују: 

- Пројектанске или извођачке лиценце 314, 315, 414, 415, 310,410; 

- Способност ефикасног планирања; 

- Способност систематичног и брзог решавања проблема; 
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- Аналитичност, систематичност и тачност у раду; 

- Савесност у обављању поверених послова; 

- Посвећеност и сколоност ка тимском раду; 

- Проактивност, иницијативност и креативност; 

- Склоност ка даљем стручном усавршавању; 

- Возачку дозволу „Б“ категорије. 

 

          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,  ул. Немањина бр.6, 11000 Београд,  

Сектор за људске ресурсе и опште послове са назнаком „За јавни конкурс на 

неодређено време”.  

Пријаве се подносе у затвореној коверти. 

Рок за подношење пријаве је 30.08.2018. године.  

 

Лице које је задужено за давање обавештења:  

- Владета Дамњановић, тел. 011/3618-248 

 

           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 ће се 

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

ул. Немањина бр. 6, у сали бр. 349, први спрат, почев од 04.09.2018. године, са 

почетком у 09,00 часова, о чему ће учесници ће 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. 

 

 

 

http://www.infrazs.rs/


         Напомена:  

         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. 

 

         

 

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА 

 

_________________________ 

Др Мирољуб Јевтић 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


