
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ЕЛЕКТРО ИНЖЕЊЕР У ОПЕРАТИВИ 

Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

(5 извршилацa) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 контрола рада електро опреме и уређаја на објектима и системима површинског 
копа 

 контролни прегледи и погонска мерења  
 припрема техничких упутстава и техничке документације за поједине послове 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

Место рада: Рудовци, Медошевац 
 
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: 

              

ГЕОДЕТСКИ ИНЖЕЊЕР 

Геодетско одељење Погона „Тамнава-источно поље“, Геодетска служба, Сектор за 
производно техничке послове, Центар за стручне послове, Површински копови 

Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

(6 извршилаца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 контрола стања путева на површинском копу и предлагање мера за њихово  
одржавање 

 израда траса за путеве  
 организовање и вођење радова на пресипању путева засторним материјалом 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања геодетске струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

Место рада: Степојевац 
 
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: 

              

ГУМАРСКИ ИНЖЕЊЕР ЗА ТРАКЕ 

Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

(2 извршиoцa) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израдa планова оправки, прегледа и интервенција на транспортним тракама 
 разрадa технологије извођења радова 
 праћењe извођења радова на терену 
 контролa средстава за рад и планирање потреба за гуменим тракама и другим 

материјалима 
 израда технологије спајања и одржавања транспортних трака и израда и чување 

одговарајуће техничке документације 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања технолошка струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

Место рада: Рудовци, Медошевац 
 
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 ХИДРОГЕОЛОГИЈЕ 

Служба одводавања предодводњавања и водоснабдевања, Сектор за производно 
техничке послове, Центар за стручне послове, Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

(4 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 надзор над извођењем хидрогеолошких истражних радова 
 хидрогеолошка проспекција терена и површинских копова 
 организовање и праћење мерења нивоа подземних вода 
 обрада и интерпретација хидрогеолошких података  
 израда хидрогеолошких подлога за потребе одводњавања и заштите копа од вода 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања геолошке струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

 
Место рада: Барошевац 
 
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 ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА 

Сектор инвестиција, Центар за стручне послове, Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израда инвестиционо-пројектне документације 
 надзор над извођењем радова на рударским справама и грађевинским објектима 
 прибављање употребних дозвола и технички пријем рударских и грађевинских објеката у 

области заштите од пожара  
 праћење стања опреме за гашење пожара, отклањање уочених недостака и спровођење 

прописаних мера заштите од пожара у надлежности Сектора инвестиција 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске, електро или грађевинске струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Стручни испит из области заштите од пожара  и лиценца за израду главног пројекта 

заштите од пожара 

Место рада: Вреоци  
 
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: 

              

МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР ОПЕРАТИВЕ 

Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

(5 извршилацa) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 контрола рада и прегледи исправности механизације на површинском копу  
 надзор оправки, сервиса и годишњих ремоната механизације 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

Радно место подразумева рад у сменама 
 
Место рада: Каленић, Рудовци 
 
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: 

              

МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР У ОПЕРАТИВИ 

Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

(5 извршилацa) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 контрола рада и прегледи исправности механизације на површинском копу  
 надзор оправки, сервиса и годишњих ремоната механизације 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

 
Место рада: Рудовци, Степојевац 
 
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: 

              

НАДЗОРНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Одељење за грађевински надзор, Грађевинска служба, Сектор инвестиција, Центар за стручне 
послове, Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 надзор над извођењем грађевинских радова на објектима високоградње свих врста 
конструкције, изградњи приступних путева и прилаза и уређењу слободних површина 

 примопредаја изведених радова и учешће у прибављању употребних дозвола  
 израда пројектних задатака и учешће у другим фазама израде пројектне документације, 

прибављања локацијских и грађевинских дозвола и дозвола за градњу 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

Захтеване квалификације: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Стручни испит и једна од лиценци: 

- 410 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње, нискоградње и хидроградње 

- 310 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње, 
нискоградње и хидроградње 

- 411 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско - занатских 
радова на објектима високоградње 

- 311 - Одговорни пројектант грађевинских конструкција објеката високоградње 



 
Место рада: Вреоци  
 
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: 

              

НАДЗОРНИ ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР ЗА ХИДРОТЕХНИЧКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

Одељење за грађевински надзор, Грађевинска служба, Сектор инвестиција, Центар за стручне 
послове, Површински копови Барошевац 

Огранак РБ Колубара 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 надзор над извођењем грађевинских радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији 
објеката хидроградње, као и објеката високоградње, приступних путева и прилаза и 
уређењу слободних површина 

 примопредаја изведених радова и прибављање употребних дозвола  
 израда пројектних задатака и учешће у другим фазама израде пројектне документације, 

прибављања локацијских и грађевинских дозвола и дозвола за градњу 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 2 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Стручни испит и једна од лиценци: 

- 413 - Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и грађевинско-занатских 
радова на објектима хидроградње  

- 414 - Одговорни извођач радова хидротехничких објеката и инсталација водовода и 
канализације 

- 313 - Одговорни пројектант грађевинских објеката хидроградње 
- 314 - Одговорни пројектант хидротехничких објеката и инсталација водовода и 

канализације 
 
Место рада: Вреоци  



 
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: 

              

ПРОЈЕКТАНТ 

Радна јединица за грађевинско пројектовање, Пројект 

Огранак РБ Колубара 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израдaи делова пројеката и припремa подлога за пројектовање  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

Место рада: Лазаревац 
 
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: 

 

РЕФЕРЕНТ ЗА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈУ 

Одељење за  експропријацију за  Погон Поље "Д", Служба  за експропријацију, 
Површински копови Барошевац, Сектор за правне, кадровске и опште послове, Центар 

за стручне послове и логистику 

Огранак РБ Колубара 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израда предлога за експропријацију 
 праћење поступка за доношење решења о експропријацији и извршења донетих 

решења и комуникација са претходним власницима непокретности у свим фазама 
поступка  

 заступање послодавца пред судским и управним органима и другим институцијама 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања правне струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

Место рада: Барошевац 
 
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: 

              

РУДАРСКИ ИНЖЕЊЕР У ОПЕРАТИВИ 

Оператива погона, Поље Д, Површински копови Барошевац  

Огранак РБ Колубара 

(10 извршилаца) 

 

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 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

 
Радно место подразумева рад у сменама 
 
Место рада: Каленић, Степојевац, Рудовци 
 
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: 

              

РУДАРСКИ ИНЖЕЊЕР У ОПЕРАТИВИ 

Оператива I смене, Оператива погона, Поље Д, Површински копови Барошевац  

Огранак РБ Колубара 

(5 извршилаца) 

 

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 
 Није потребно радно искуство, предвиђен приправнички стаж 

 
Место рада: Медошевац 
 
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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