
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ  

Служба за експлоатацију електране и бродске преводнице, Сектор за производњу, ХЕ 
Ђердап 1  

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 координација и контрола рада особља у смени 
 прикупљање и систематизовање података о стању и догађајима у смени  
 организовање мера и радњи везаних за одржавање погонске спремности 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Радно место подразумева рад у сменама 
 
Место рада: Кладово 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



  

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ 

Служба за експлоaтацију електране и бродске преводнице, Сектор за производњу, ХЕ 
Ђердап 2  

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 координација и контрола рада сменског особља у експлоатацији електране, 
бродске преводнице, физичког обезбеђења и оперативне припреме 

 извршење процеса покретања и заустављања агрегата  
 вођење дневника погонске спремности постројења и опреме  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

Радно место подразумева рад у сменама 
 
Место рада: Неготин 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА ЗАВАРИВАЊЕ 

Техничка служба, Сектор за одржавање, ХЕ Ђердап 2  

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 сложени послови везани за заваривање у току текућег и инвестиционог одржавања 
уређаја и постројења главног и помоћних објеката у ХЕ "Ђердап 2" 

 издавање стручних упутстава и налога за извођење заваривачких радова  
 учешће у прегледу извршених заваривачких радова 
 

Захтеване квалификације: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 сертификат IWE 

 
Место рада: Неготин 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ 

Техничко одељење, Служба одржавања, ХЕ Пирот 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 сложени послови на текућем и инвестиционом одржавању електро уређаја и 
постројења главног и помоћних објеката у Огранку "Пирот" 

 експертиза погонских догађаја и кварова и припрема упутстава за њихово 
отклањање  

 израда планова и програма радова и контрола извршених радова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Место рада: Пирот 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ  

Техничко одељење, Сектор одржавања, Власинске ХЕ 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 рад на текућем и инвестиционом одржавању уређаја и постројења главног и 
помоћних објеката у "Власинским ХЕ" у области телекомуникација и електронике 

 експертиза погонских догађаја и кварова и припрема упутстава за њихово 
отклањање  

 израда планова и програма радова и контролa извршених радова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке (електроника) 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Место рада: Сурдулица 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Техничка служба, Сектор за одржавање, ХЕ Ђердап 2  

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 текуће и инвестиционо одржавање уређаја и постројења главног и помоћних 
објеката у ХЕ "Ђердап 2" у области телекомуникација и електронике 

 експертиза погонских догађаја и кварова и припрема упутстава за њихово 
отклањање  

 израда планова и програма радова и контрола извршених радова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке (електроника) 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 
Место рада: Неготин 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

             

ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ 

Техничка служба, Сектор за одржавање, ХЕ Ђердап 1  

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 грађевинско одржавање објеката 
 испитивање, праћење и анализа стања објеката и покретање мера за њихово 

одржавање и побољшање 
 израда техничке документације, упутстава, планова и програма радова  
 контрола и грађевински надзор над извођењем радова и вођење грађевинске 

градилишне документације 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Место рада: Кладово 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ 

Техничко одељење - Београд, Техничка служба, Сектор за одржавање приобаља 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 надзор код извођења сложених радова на машинској опреми хидроелектране 
 издавање стручних упутстава и налога за извођење радова  
 контрола обима и технички преглед радова и пријем опреме 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 
Место рада: Београд 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ 

Техничко одељење, Служба одржавања, ХЕ Пирот 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 текуће и инвестиционо одржавање уређаја и постројења главног и помоћних 
објеката у ХЕ "Пирот" 

 експертиза погонских догађаја и кварова и израда упутстава за њихово отклањање  
 израда планова и програма радова и контрола њиховог извршења 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

Захтеване квалификације: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 
Место рада: Пирот 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

ПОСЛОВОЂА МАШИНСКОГ ИЗВРШЕЊА 

Одељење извршења, Сектор одржавања, Власинске ХЕ 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање послова и група за извршење радних налога у Одељењу извршења 
"Власинске ХЕ" 

 издавање упутстава и контролa рада група по радним налозима  
 контролa примене мера заштите на раду и правилне употребе алата и прибора за 

рад 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 I степен високог образовања машинске струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Место рада: Сурдулица 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ 

Техничко одељење, Сектор одржавања, Власинске ХЕ 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 сложени послови на текућем и инвестиционом одржавању електро уређаја и 
постројења главног и помоћних објеката у Огранку "Власинске ХЕ" 

 експертиза погонских догађаја и кварова и припрема упутстава за њихово 
отклањање  

 израда планова и програма радова и контролa извршених радова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Место рада: Сурдулица 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

               

САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

Техничка служба, Сектор за одржавање, ХЕ Ђердап 1  

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 оджавање електронских и телекомуникационих уређаја, постројења и опреме, 
испитивање и анализа њиховог рада 

 експертиза погонских догађаја и кварова и припрема упутстава за њихово 
отклањање  

 израда техничке документације, упутстава, планова и програма радова и контрола 
извршених радова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке (електроника) 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 
Место рада: Кладово 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

 

САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ОБЈЕКТЕ 

Техничко одељење, Служба одржавања, ХЕ Пирот 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 сложени послови на припреми планова и техничке документације за текуће и 
инвестиционо грађевинско одржавање 

 грађевински надзор над извођењем радова  
 вођење грађевинске градилишне документације и израда елабората изведеног 

стања за све грађевинске интервенције у ХЕ "Пирот" 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Лиценца одговорног извођача радова грађевинских конструкција и грађевинско - 

занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње (410) 

Место рада: Пирот 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 

 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

     

САМОСТАЛНИ ИНЖЕЊЕР ЗА МАШИНСКУ ОПРЕМУ 

Техничка служба, Сектор за одржавање, ХЕ Ђердап 2  

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 текуће и инвестиционо одржавањe уређаја и постројења главног и помоћних 
објеката у ХЕ "Ђердап 2" 

 експертизa погонских догађаја и кварова и израдa упутстава за њихово отклањање  
 израдa планова и програма радова и контролa њиховог извршења 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

 
Место рада: Неготин 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 
 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

САРАДНИК ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРО ОПРЕМУ 

Техничко одељење, Сектор одржавања, Власинске ХЕ 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 текуће и инвестиционо одржавањe електро уређаја и постројења главног и 
помоћних објеката у Огранку "Власинске ХЕ" 

 експертизa погонских догађаја и кварова и припремa упутстава за њихово 
отклањање  

 израдa планова и програма радова и контролa извршених радова 
 

Захтеване квалификације: 

 I степен високог образовања електро струке 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Место рада: Сурдулица 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 



 



 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ВОДЕЋИ ИНЖЕЊЕР ЗА ПРОИЗВОДЊУ 

Дирекција за производњу ''ХЕ Ђердап'' 

ОГРАНАК ХЕ ЂЕРДАП 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање и праћење процеса производње електричне енергије и превођења 
пловних објеката у ХЕ „Ђердап“  

 припрема подлога за израду планова производње 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 

Место рада: Кладово 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две године 
 
Пријаве на конкурс са биографијом и доказима о испуњености услова достављати 
искључиво преко сајта poslovi.infostud.com . 

 
Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи избор. 
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