
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

 

ИНЖЕЊЕР ОДРЖАВАЊА 

у Огранку ТЕ – КО Костолац 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 вођење мање сложених послова у превентивном одржавању, санацији кварова, 

негама и ремонтима постројења 

 израда техничко-технолошке документације 

 учешће у анализи проблема у експлоатацији уређаја и средстава рада  

 сарадња у обуци извршилаца за рад у експлоатацији 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 

 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

Место рада: Костолац, 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 ПРОИЗВОДЊЕ 

Служба производње, Сектор производње термоелектране Костолац А 

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 надзор над процесом производње електричне енергије 
 анализа рада постројења 
 учешће у изради и доради експлоатационих упутстава 
 координација са службама сектора одржавања  
 учешће у планирању ремоната и већих поправки 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

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

 
Пријаве на конкурс 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 ЦЕВНИ СИСТЕМ И ПАРОВОД 

Одељење техничко технолошке припреме одржавања котловског постројења, Служба 
техничко-технолошке припреме, Сектор одржавања термоелектране Костолац А  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 дефинисање радних поступака за превентивне прегледе цевног система и 
паровода 

 израда и допуна програма за одржавање, прегледе, оправке и ремонте постројења 
 припрема послова и издавање радних налога и упутстава извршиоцима посла 
 планирањеа набавки резервних делова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

 

ИНЖЕЊЕР 

У Служби техничко-технолошке припреме, Сектор одржавања термоелектране 
Костолац А 

ОГРАНАК ТЕ – КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ А 

(3 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 дефинисањe радних поступака за превентивне прегледе постројења високог 
напона, односно одржавањe контролно-управљачког система (DCS) 

 планирање набавке резервних делова 
 израда и допуна програма за одржавање, прегледе, оправке и ремонте постројења  
 припремa посла извршења одржавања (комплетирање радних налога и издавање 

упутстава извршиоцима) 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

 

ИНЖЕЊЕР 

У Служби извршења одржавања, Сектор одржавања термоелектране Костолац А 

ОГРАНАК ТЕ – КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ А 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање извршних активности у доменима одржавања система арматуре и 
помоћних уређаја турбинског постројења те одржавања ложних уређаја котловског 
постројења  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

              

ИНЖЕЊЕР ИЗВРШЕЊА ЗА МЕРЕЊЕ И РЕГУЛАЦИЈУ  

Одељење извршења одржавања постројења МРУ опреме, Служба извршења одржавања, 
Сектор одржавања термоелектране Костолац Б  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 планирање превентивних прегледа, нега и ремоната уређаја за мерење и регулацију 
 планирање потребних резервних делова, материјала, опреме и алата за текуће и 

инвестиционо одржавање 
 извршење послова одржавања, надзор над радовима трећих лица и праћење рада 

блокова у свом домену 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

              

ИНЖЕЊЕР ЗА ЦЕВНИ СИСТЕМ КОТЛА, ЦЕВОВОДЕ ВИСОКОГ, СРЕДЊЕГ И НИСКОГ 
ПРИТИСКА  

Одељење техничко технолошке припреме одржавања котловског постројења, Служба 
техничко-технолошке припреме, Сектор одржавање термоелектране Костолац Б  

Огранак ТЕ – КО Костолац 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 планирање и организација текућег и инвестиционог одржавања цевног система 
котла, цевовода ниског, средњег и високог притиска, цевовода дувача гара, 
овешења, паровода ТЕ КО А и Б 

 послови на заваривању и контроли заварених спојева 
 припремање технолошких поступака, техничке документације и контрола и 

анализа изведених радова 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 I степен високог образовања машинске струке 
 2 године 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 

У Одељењу извршења одржавања постројења за одсумпоравање, Служба извршења 
одржавања, Сектор одржавања термоелектране Костолац Б 

ОГРАНАК ТЕ – КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ  Б 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 праћење рада и организовање извршних активности одржавања система за 
одсумпоравање димних гасова 

 планирање превентивних прегледа, нега и ремоната постројења и уређаја 
 планирање потребних резервних делова, материјала, опреме и алата за текуће и 

инвестиционо одржавање 
 припрема упутстава за одржавање и руковање опремом 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске или електро струке 
 2 године 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 

У Служби извршења одржавања, Сектор одржавања термоелектране Костолац Б 

ОГРАНАК ТЕ – КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ  Б 

(3 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 планирање и организовање извршних активности у доменима  одржавања 
турбинског постројења, система арматура и цевног система котловског постројења  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

 

ИНЖЕЊЕР 

У Одељењу извршења одржавања постројења МРУ опреме, Служба извршења 
одржавања, Сектор одржавања термоелектране Костолац Б 

ОГРАНАК ТЕ – КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ  Б 

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 планирање и организовање извршних активности у доменима  одржавања уређаја 
за управљање, мерење и регулацију процеса производње електричне енергије  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 2 године 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 

У Служби техничко-технолошке припреме, Сектор одржавања термоелектране 
Костолац Б 

ОГРАНАК ТЕ – КО КОСТОЛАЦ, КОСТОЛАЦ  Б  

(2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 планирање превентивних прегледа, нега и ремоната уређаја за мерења и заштиту 
електро простројења те уређаја за стандардна мерења и регулацију процеса 
производње електричне енергије 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 I степен високог образовања електро струке 
 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. 
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