Београд, Немањина 6

Број: 1/2016 - 727
Датум:13.05. 2016. године
На основу члана 201. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и
75/14), члана 26. и 27. Правилника о стручној спреми запослених који непосредно учествују у
вршењу железничког саобраћаја на пругама ЈЖ, Правилника и Програма стручне обуке
приправника за послове на којима радници непосредно учествују у вршењу железничког
саобраћаја („Службени гласник ЗЈЖ“, бр. 11/86, 2/87 и 6/90) и Одлуке Одбора директора
Акционарског душтва за железнички превоз робе „Србија Карго“, Београд, број 4/2016-97-43 од
13.05.2016. године, објављује се
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ПРИПРАВНИКА
ЗА РАД БЕЗ ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА
Акционарско душтво за железнички превоз робе „Србија Карго“ад, Београд, Немањина бр.6
Београд, оглашава потребу за 86 приправника, без заснивања радног односа, образовног профила:
техичар вуче, ради стручног оспособљавања и полагања стручног испита за техничара
вуче – машиновођу дизел и електро вуче и то:
Број приправника:
24 приправника
8 приправника
6 приправника
6 приправника
7 приправника
6 приправника
6 приправника
6 приправника
11 приправника
6 приправника

Организациони део
Друштва:
Београд
Суботици
Нови Сад
Рума
Зрењанин
Краљево
Ужице
Лапово
Ниш
Зајечар

Са изабраним кандидатим биће закључен уговор о стручном оспособљавању док кандидат
не положи стручни испит, а најдуже 12 (дванаест) месеци.
Током трајања стручног оспособљавања, лицу које се стручно оспособљава:
1. исплаћује се накнада на име трошкова превоза у износу од 5.000,00 динара,
2. врши се обрачун и уплата доприноса за случај повреде на раду и професионалне
болести, у складу са законом.
Услови: техничар вуче; посебна здравствена способност према Правилнику о посебним
здравственим условима које морају испуњавати железнички радници („Службени лист СРЈ“,
бр.3/2000).

Кандидат је дужан да достави уверење о здравственој способности за послове машиновође,
издато од стране специјализоване здравствене установе.
Кандидат сам сноси трошкове издавања лекарског уверења.
Докази који се прилажу уз пријаву на оглас: потписана пријава са биографијом, адресом
пребивалишта и контакт телефоном; извод из матичне књиге рођених; оверена фотокопија
дипломе којом се потврђује стручна спрема; потврда Националне службе за запошљавање да се
кандидат води на евиденцији лица која траже запослење; попуњена пријава на јавни оглас коју
кандидати могу преузети на web страници www.srbcargo.rs
Докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је оверена у општини, суду или код
јавног бележника.
Адреса на коју се подноси пријава на оглас: Акционарско душтво за железнички превоз
робе „Србија Карго“, Београд, Београд, ул. Немањина бр. 6, Сектор за људске ресурсе и
корпоративну одговорност, са назнаком „за стручно оспособљавање”.
Пријаве се подносе у затвореној коверти.
Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања
у огласа у дневном листу „Политика“ и на web страници www.srbcargo.rs
Лице које задужено за давање обавештења: Наташа Јовановић, телефон: 011/2646-725.
Место, дан и време када ће се спровести избор кандидата: Са кандидатима чије су
пријаве благовремене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који
испуњавају услове, разговор ће се обавити у просторијама „Србија Карго“ а.д.,
11000
Београд, ул. Немањина бр.6, у сали 310 , први спрат, почев од 06.06.2016. 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 јавног огласа кандидати ће бити обавештени у року од 30 дана од истека рока
за подношење пријаве.
Напомена: Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду или код
јавног бележника биће одбачене.

В.Д. ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА
Др Мирољуб Јевтић

