
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА 

Електро одржавање електроенергетских објеката, Сектор електро одржавања 
Површинског копа Дрмно, Површински коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање рада групе за одржавање електроенергетских објеката  
 надзор оперативног одржавања, реконструкција, оправки и ремоната електро 

опреме на електроенергетским објектима  
 координација рада са инжењерима оперативног одржавања, мерења, регулације и 

заштите, техничке документације и електро радионице 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

Место рада: Дрмно 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 ЕЛЕКТРОНИЧАР 

Електро одржавање електронике, телекомуникација и аутоматике, Сектор електро 
одржавања Површинског копа Дрмно, Површински коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање рада групе за одржавање електронике, телекомуникација и 
аутоматике 

 надзор оперативног одржавања, реконструкција, оправки и ремоната електронске 
опреме  

 координација рада са инжењерима оперативног одржавања, мерења, регулације и 
заштите, техничке документације, електро радионице и одељења 
електроенергетских објеката 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке (пожељан смер аутоматика) 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит 

Место рада: Дрмно 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 У ОПЕРАТИВИ 

Секретаријат Сектора производње Површинског копа Дрмно, Сектор производње 
Површинског копа дрмно, Површински коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

(4 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 послови у рударској оперативи на површинском копу 
 контрола квалитета извођења послова и вођења евиденција на копу (диспечерски 

извештаји, дневници багера) 
 стручно оспособљавање непосредних извршилаца 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања рударске струке 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит 

 
Место рада: Дрмно 

 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 БАГЕРЕ И ОДЛАГАЧЕ 

Служба машинске припреме, Сектор Машинског одржавања Површинског копа Дрмно, 
Површински коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израда документације за набавку и праћење резервних делова и опреме за багере 
и одлагаче, као и алата и прибора потребних за текуће одржавање 

 спровођење улазне контроле резервних делова и ореме 
 разрађивање технологије и поступака за сервисне радове  
 сарадња у изради техничке документације и надзор над оправкама елемената  и 

склопова багера и одлагача 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

Место рада: Дрмно 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 БАЗУ ПОДАТАКА И МОНИТОРИНГ 

Служба одводњавања, Производња откривке и угља Површинског копа „Дрмно“, 
Сектор производње Површинског копа „Дрмно“, Површински коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

(2 извршиоца) 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 контрола извођења радова на дубинском одводњавању 
 контрола начина и услова прикупљања и сређивања геолошких података и 

података неопходних за спровођење хидрогеолошког мониторинга  
 учешће у геолошком, хидродинамичком и осталим видовима моделирања 

лежишта и копова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања геолошке струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит 

Место рада: Дрмно 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА 

Служба  за  рударско-геодетска мерења, Производно-технички послови, Дирекција за 
унапређење производње 

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 припрема документације за пројектовање, грађење и пријем објеката 
 учешће у раду геодетских група на  рекогносцирању, развијању и пројектовању 

локалних геодетских мрежа 
 учешће у креирању пројектних задатака и стручни надзор над израдом геодетске и 

остале техничке документације  
 извођење геодетских радова, израда плана премера и оверу грађевинског 

дневника и грађевинске књиге 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања геодетске струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит  

 
Место рада: Костолац 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА 

Служба машинске припреме, Сектор Машинског одржавања копа Дрмно, Површински 
коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 планирање контроле квалитета у делокругу рада службе машинског одржавања 
 дефинисање метода тестирања и испитивања 
 извођење и организовање процеса пријемне контроле делова, склопова и 

пријемне документације  
 контрола тока извођења монтаже и репаратуре делова и склопова  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит 

Место рада: Дрмно 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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: 

             

ШЕФ ДИЈАГНОСТИКЕ 

Дијагностика, Сектор машинског одржавања Површинског копа Дрмно, Површински 
коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 руковођење и организовање Службе превентивне дијагностике 
(вибродијагностика, ласерско центрирање осовина, ултразвучна детекција 
структуре материјала, балансирање спојница и вентилатора) 

 спровођење редовних, посебних и интервентних снимања погона (редуктора, 
зупчаника, лежајева, вентилатора, пумпи) 

 анализа вибродијагностике и извештаја мерења  
 сарадња на пословима израде планова редовних и посебних прегледа погона у 

оквиру планско превентивног одржавања основне рударске механизације 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 5 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит и познавање рада на рачунару 

Место рада: Дрмно 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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: 

              

ШЕФ МАШИНСКОГ ОДРЖАВАЊА БТО СИСТЕМА 

Машинско одржавање II  и VI БТО система, Сектор машинског одржавања Површинског 
копа Дрмно, Површински коп "Дрмно"  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

(2 извршиоца) 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање технолошког процеса машинског одржавања БТО система, у складу 
са одобреним пројектима, оперативним плановима, упутствима и наредбама 
претпостављених 

 оранизовање брзих интервенција за отклањање кварова на машинској опреми 
система 

 пружање стручне помоћи у разради појединих технолошких операција и 
предузимање мера за нормалан рад механизације на систему 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 5 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит и познавање рада на рачунару 

Место рада: Дрмно 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 ГЕОЛОШКОГ И ХИДРОГЕОЛОШКОГ НАДЗОРА 

Служба  геолошког и хидрогеолошког надзора, Сектор за надзор инвестиција на 
површинским коповима, Инвестиције, Дирекција за унапређење производње 

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 припрема и израда инвестиционих планова и програма 
 постављање пројектних задатака за инвестиционе програме из области 

одводњавања и геологије 
 праћење и унапређење метода предодводњавања  
 учешће у вођењу технолошког процеса, стандардизацији и типизацији опреме, 

отклањању уских грла у производњи и узрока застоја у раду у геолошком и 
хидрогеолошком домену 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања геолошке струке (пожељан смер хидрогеологија) 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит и познавање рада на рачунару 

 
Место рада: Костолац 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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 РУДАРСКO-ГЕОДЕТСКА МЕРЕЊА 

Служба  за  рударско-геодетска мерења, Производно-технички послови, Дирекција за 
унапређење производње 

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организација рада геодетских група на рекогносцирању, развијању и пројектовању 
локалних геодетских мрежа 

 прибављање документације за пројектовање, грађење и пријем објеката 
 креирање пројектних задатака и стручни надзор над израдом геодетске и остале 

техничке документације  
 извођење и контрола свих геодетских радова и израда интерних пројеката 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања геодетске струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Положен стручни испит  

 
Место рада: Костолац 
 
Радни однос се заснива на одређено време до 2 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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