
 

 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021.године, 
расписује: 
 

ПОНОВЉЕНИ  ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

 
На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  за  ЕТП Добој  из постојећег кадра (запослени на 
неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
 
 
1. Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 1 година, II 
здравствена група, 646 
2 извршиоца  у  Секцији за  ЕТП  Добој, РЈ ел.релејних СС уређаја, РГ Добој-Шеварлије 
2. Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 1 година, II 
здравствена група, 646 
1 извршилац  у  Секцији за  ЕТП  Добој, РЈ ел.релејних СС уређаја, РГ С.Костајница-Врањак. 
3.Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 6 мјесеци, II 
здравствена група, 646 
2 извршиоца  у  Секцији за  ЕТП  Добој, РЈ  КМ Добој 
4.Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 1 година, II 
здравствена група, 646 
3  извршиоца  у  Секцији за  ЕТП  Добој, РЈ  ЕЕП и ЈС Добој 
5. Гл.инг за КМ – дипл.инг.ел-енерг., VII  степен стручне спреме, радно искуство 3 годинe, 
општа здравствена способност, 646 
1 извршилац  у  Секцији за  ЕТП  Добој, Служба за СПЕВ 
 

II 
Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 

 
 
 



III 
 

Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 

IV 
 

По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 

 
V 
 

Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш. 
                                                                                      
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5.Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 

 

                                                  
 
 
 
 
 
 



 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021.године, 
расписује: 
 
 

ПОНОВЉЕНИ ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

 
На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  за  ЕТП Бања Лука  из постојећег кадра 
(запослени на неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
1. Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 1 година, II 
здравствена група, 646 
4 извршиоца   у  Секцији за  ЕТП  Бања Лука, РЈ ел.мех.СС уређаја Бања Лука, РГ  терен 
2. Референт за механизацију – инг.ел./инг.маш., VI  степен стручне спреме, радно искуство 1 
година, општа здравствена способност 
1 извршилац  у  Секцији за  ЕТП  Бања Лука, Служба за заједничке послове 
3.Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 1 година, II 
здравствена група, 646 
3 извршиоца   у  Секцији за  ЕТП  Бања Лука, РЈ  ЕЕП и ЈС Бања Лука 
4. Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 6  мјесеци , II 
здравствена група, 646 
2 извршиоца   у  Секцији за  ЕТП  Бања Лука, РЈ  КМ Бања Лука 
5. Гл.инг.за ДУ  – дипл.инг.ел.енергетике, VII  степен стручне спреме, радно искуство 3 
годинe, општа здравствена способност, 646 
1 извршилац   у  Секцији за  ЕТП  Бања Лука, Служба за СПЕВ. 
 

II 
 
Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 
                                                                                                                  
                                                                      
 
 



 
III 

 
Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 
                                                                                 IV 

 
По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 
 

V 
 

Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
        
 
 
 
 
 
                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш. 
 
                                                                                         
 
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5.Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 
 
 

 

 



 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021 године, 
расписује: 
 

ПОНОВЉЕНИ  ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

 
На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  ЗОП  Бања Лука  из постојећег кадра (запослени 
на неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
 
1. Бравар – бравар, V  степен стручне спреме, радно искуство 1 година, општа здравствена 
способност 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Бања Лука, РЈ ЗОП радионица Бања Лука 
2. Бравар – бравар, III  степен стручне спреме, радно искуство 6 мјесеци, општа здравствена 
способност 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Бања Лука, РЈ ЗОП радионица Бања Лука 
3. Пружни радник – ПК радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
3  извршиоца  у  Секцији  ЗОП  Бања Лука, РЈ ЗОП  Бања Лука 
4. Пружни радник – ПК радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
3  извршиоца   у  Секцији  ЗОП  Бања Лука, РЈ ЗОП  Омарска 
5. Пружни радник – ПК радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
3  извршиоца  у  Секцији  ЗОП  Бања Лука, РЈ ЗОП  Приједор 
6. Пружни радник – ПК радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Бања Лука, РЈ ЗОП  Добрљин. 
7. Возач друмског возила – КВ возач, III  степен стручне спреме, радно искуство 1 година, 
општа здравствена способност,исп..В,Ц кат. 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Бања Лука, РЈ ЗОП радионица Бања Лука 
 
       
 

II 
Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 



                                                             
 
 

III 
 

Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 
  

IV 
 

По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 

 
V 

Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш. 
 
                                                                                         
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5.Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 

 

                                           
 
 
 



 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021 године, 
расписује: 
 

ПОНОВЉЕНИ  ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

 
На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  ЗОП  Добој из постојећег кадра (запослени на 
неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
1. Пружни радник – ПК радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Добој, РЈ ЗОП  Модрича 
2. Пружни радник – Пружни радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Добој , РЈ  ЗОП   Српска Костајница 
3. Пружни радник – Пружни радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
3  извршиоца  у  Секцији  ЗОП  Добој,  РЈ ЗОП   Драгаловци 
4. Пружни радник – Пружни радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
5  извршилаца  у  Секцији  ЗОП  Добој,  РЈ ЗОП  Добој II 
5. Пружни радник – ПК радник, II  степен стручне спреме, радног искуства  6 мјесеци, општа 
здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Добој, РЈ ЗОП  Брчко 
6. Пружни радник – ПК радник, II  степен стручне спреме, радно искуство 6 мјесеци, општа 
здравствена способност 
3  извршиоца  у  Секцији  ЗОП  Добој, РЈ  ЗОП Нови Зворник, Пружни одред Нови Зворник. 
7. Пружни радник – Пружни радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  ЗОП  Добој,  РЈ ЗОП   Сочковац 
8. Пружни радник – Пружни радник, II  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
2  извршиоца  у  Секцији  ЗОП  Добој,  РЈ ЗОП   Добој I 

 
II 

Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 
                                                             
                                                                       
 



 
 
 
 

III 
 

Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 
  

IV 
По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 

 
 

V 
Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш.                                                                                         
 
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5.Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 

  

 
                                  
 
 
 
 
 
 



 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021. године, 
расписује: 
 

ПОНОВЉЕНИ  ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

 
На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  ОШВ  Добој из постојећег кадра (запослени на 
неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
 
1. Ел.механичар – ел.механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 6 мјесеци општа 
здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  за ОШВ Добој , РЈ локомотивска радионица.  
 
2. Механичар – механичар, III  степен стручне спреме, радно искуство 6 мјесеци општа 
здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  за ОШВ Добој, РЈ  локомотивска раднионица. 
 
3. бравар – бравар, III  степен стручне спреме, радно искуство 6 мјесеци општа здравствена 
способност 
1  извршилац  у  Секцији  за ОШВ Добој, РЈ локомотивска радионица.  

 
4. инж.за одржавање локомотива –инж.ел, VI  степен стручне спреме, радно искуство 1  
година, општа здравствена способност, 646,  
1  извршилац  у  Секцији  за ОШВ Добој, РЈ локомотивска радионица.  
5. инж. за одржавање локомотива-маш. дио – инж.маш, VI  степен стручне спреме, радно 
искуство 1 година, 646, општа здравствена способност 
1  извршилац  у  Секцији  за ОШВ Добој, РЈ локомотивска радионица. 

 
II 

 
Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 
                                                                



 
 

III 
 

Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 
  

IV 
 

По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 

 
V 

Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                 ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш. 
                                                                                         
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5.Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 

 

                                                   
 
 
 



 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021. године, 
расписује: 
 

ПОНОВЉЕНИ  ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  ОШВ  Приједор  из постојећег кадра (запослени 
на неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
1. бравар – бравар, III  степен стручне спреме, радно искуство 3 мјесеца, општа здравствена 
способност 
2   извршиоца   у  Секцији  за ОШВ  Приједор, РЈ колска радионица,  0Ј  редовна оправка. 
2. маневриста – СТР , II  степен стручне спреме, I здравствена група,  646 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ Приједор,РЈ  колска радионива, ОЈ Редовна оправка 
3. пјескар кола – ПК , II  степен стручне спреме, радно искуство 3 мјесеца, општа здравствена 
способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Приједор, РЈ  колска радионива, ОЈ Редовна оправка 
4. заваривач – заваривач, III  степен стручне спреме, радноно искуство  3 мјесеца општа 
здравствена способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Приједор, РЈ колска радионица, ОЈ  редовна оправка.   
5. референт за опште и правне послове – правник, VI  степен стручне спреме, радноно 
искуство  1  година, општа здравствена способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Приједор.   
6. помоћни радник-занатлија – ПК , II  степен стручне спреме,  радно искуство 3 мјесеца, 
општа здравствена способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Приједор, РЈ  колска радионива, ОЈ Редовна оправка. 
7. помоћни радник – НК , I  степен стручне спреме, радно искуство 3 мјесеца , општа 
здравствена способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Приједор, РЈ  колска радионива, ОЈ Редовна оправка. 
 
 

II 
 

Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 



                                                                  
 
 

III 
 

Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 
  

IV 
По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 

 
V 

Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш. 
                                                                                         
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5. Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
 10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 

 

 
                                        
 
 
 



 
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021.године, 
расписује: 
 

ПОНОВЉЕНИ ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

 
На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  ОШВ  Бања Лука  из постојећег кадра 
(запослени на неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
1. бравар – бравар, III  степен стручне спреме, радно искуство 3 мјесеца општа здравствена 
способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Бања Лука, РЈ  колска радионица. 
 
2. заваривач – заваривач, III  степен стручне спреме, радно искуство 3 мјесеца, општа 
здравствена способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Бања Лука, РЈ  колска радионица. 
 
3. металофарбар – металофарбар, III  степен стручне спреме, радно искуство 3 мјесеца, општа 
здравствена способност. 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Бања Лука, РЈ колска радионица. 
 
4. чистач кола – радник, I  степен стручне спреме, општа здравствена способност 
1   извршилац  у  Секцији  за ОШВ  Бања Лука, РЈ колска радионица. 
 

II 
 
Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 
                                                             
       
 
 
 
 



 
III 

 
Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 
  

IV 
По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 
 

V 
Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш. 
                                                                                         
 
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5.Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
 10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



                                                   
ЖЕЉЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  А. Д. 

Д  О  Б  О  Ј 
  
Број: I-4. ____________/21 
Дана: 01.09.2021. године 
 
На основу члана 170. став 1. тачка 1) Закона о раду („Сл.гласник РС“ бр. 1/16 и 66/18), члана 23. 
став 1. тачка 1. Правилника о раду  Жељезница РС а.д. Добој, те члана 20. став 1. Правилника о 
организацији и систематизацији радних мјеста Жељезница РС а.д. Добој број: I-4. 2932/14 од 
11.02.2014.год., Управа Друштва на 28. ванредној сједници одржаној дана 01.09.2021. године, 
расписује: 
 

ПОНОВЉЕНИ  ИНТЕРНИ ОГЛАС 
за попуну упражњеног  радног  мјеста из постојећег кадра Друштва 

 
I 

 
 
На основу  приједлога  Плана запошљавања за 2021.годину ,  расписује се   Интерни оглас за 
попуну упражњеног  радног мјеста  у  Секцији  за вучу возова Добој  из постојећег кадра 
(запослени на неодређено вријеме)  како слиједи: 
 
1. машиновођа  III  ранг – техничар вуче, IV   степен стручне спреме, радно искуство 1 
година,  I здравствена група, 646,  
1   извршилац   у  Секцији  за  вучу возова Добој, РЈ за вучу возова Добој. 
 
2. маневриста скретничар у депоу – СТР, II  степен стручне спреме, радно искуство 1 година,  
I  здравствена група, 646 ,  
1   извршилац  у  Секцији  за  вучу возова Добој, РЈ за вучу возова Добој. 
 
 

II 
 
Пријаву на Интерни оглас радници су дужни да доставе у затвореној коверти адресираној на 
Сектор за кадровске послове на којој је на предњој страни потребно нагласити „пријава на 
Интерни оглас - не отварати“, а на полеђини исте коверте уписати име и презиме и 
организациону јединицу гдје радник ради.  
Сваки радник је уз пријаву дужан доставити писану сагласност извршног директора Послова у 
којима је тренутно распоређен, на конкретно радно мјесто на које конкурише. 
                                                             
 

III 
 

Кандидати који испуњавају услове биће позвани на интервју од стране   Комисије за избор коју 
именује вд генералног директора Друштва. 
Неће се узимати у разматрање пријаве радника којима је остало мање од 2 године до 
остваривања права на пензију. 
  
                                                                   
 



 
 
 
 
 

IV 
 

По завршетку интервјуа именована Комисија доставља ранг листу кандидата Управи Друштва 
на разматрање, те  вд генералном директору за доношење коначне Одлуке о избору радника. 

 
V 

Интерни оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања на интернет страници 
Жељезница РС а.д. Добој, а објавиће се и на огласној табли Управне зграде Друштва у Добоју, 
те огласним таблама свих секција Друштва. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК УПРАВЕ 
 ____________________________ 
                                                                                              Жељко Радић, дипл.инж.маш. 
                                                                                         
 
Достављено: 
1.Управа Друштва 
2.Послови Друштва (х2) 
3.Кабинет генералног директора 
4.Миленко Билић, пом.ген.дир. за правне послове 
5.Слободан Кауриновић, пом. ген.дир. за економске послове 
6.Сектор за кадровске послове 
7.Служба за информисање (интернет страница Друштва) 
8.Огласна табла (Управна зграда Добој) 
9.Огласна табла (Зграда кибернетика) 
 10.Oгласна табла свих секција (x13) 
11.Огласна табла Одјељења за кадр.послове (x3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                            


