
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР 

Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно 
техничких послова 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија и извршених 
″супер″анализа 

 анализа корелације стварних догађаја у погону и резултата хемијске анализе угља 
 контрола исправности трачних вага и аутоматских узимача узорака  
 израда недељних прегледа података, анализа стања и подношење месечних 

извештаја  о систему 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања технолошке или рударске струке, област: припрема 
минералних сировина 

 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“  
 
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 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ПОСТРОЈЕЊА 

Служба електро одржавања ТЕНТ Б, Сектор одржавања ТЕНТ Б 

Огранак „Термоелектрана Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 координација радова и усмеравање активности одржавања електроенергетских 
постројења 

 организовање група за интервенције у отклањању кварова  
 учешће у доношењу планова ремонта  постројења 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

пожељно на истим или сличним пословима  
 Стручни испит за координатора за извођење радова 
- Пожељно да је кандидат завршио енергетски смер  
 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла Б“ 
 
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 ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ 

Служба машинског одржавања ТЕНТ Б, Сектор одржавања ТЕНТ Б, ТЕНТ - Б 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 координација радова и усмеравање активности извршења грађевинских радова 
 примена Плана превентивних мера у складу са Прилогом 5 Уредбе о безбедности 

и здравља на раду на привременим или покретним градилиштима  
 организовање сарадње и међусобног обавештавања свих послодаваца и других 

лица који истовремено или један за другим изводе радове на градилишту 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 3 годинe радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Стручни испит за обављање послова координатора за извођење радова 

 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла Б“ 
 
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 ПРУГУ И ПРУЖНЕ ОБЈЕКТЕ 

Служба одржавања железничког транспорта, Железнички транспорт 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 учешће у сложеним технолошким грађевинским активностима за санирање 
хаварних ситуација и оштећења постројења железничког транспорта 

 учешће у инвестиционим пословима за све грађевинске радове у Железничком 
транспорту, од пројекта до реализације  

 сарадња у планирању капиталних ремоната и набавке стратешких грађевинских 
залиха, у циљу подизања редовности, поузданости и безбедности железничког 
саобраћаја  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 Стручни испит по Закону о безбедности у железничком саобраћају 
 Није неопходно радно искуство 

Пожељна знања, вештине и компетенције:  

- Поседовање важеће лиценце 415 (одговорни извођач радова саобраћајница) 
- Положен стручни испит за занимање дипломирани грађевински инжењер за 

одржавање пруга по Правилнику 646 о стручној спреми радника који непосредно 
учествују у вршењу железничког саобраћаја 

 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“  
 



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 ЗАЈЕДНИЧКИХ МЕХАНИЧАРСКИХ ПОСТРОЈЕЊА И МАШИНСКЕ ОБРАДЕ 

Служба машинског одржавања ТЕНТ Б, Сектор одржавања ТЕНТ Б 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 Припрема и извршење активности одржавања заједничких механичарских 
постројења термоелектране и послова машинске обраде 

 планирање набавки резервних делова 
 израда плана ремонта и ремонтне технологије и контролисање извршења радова  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

пожељно на истим или сличним пословима  

 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла Б“ 
 
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 АНАЛИЗЕ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПТИМИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА 

Сектор производно техничких послова 
 

ОГРАНАК ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

     (2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 праћење, испитивање и мерење техничких процеса производње електричне 
енергије 

 испитивање уређаја и опреме 
 анализа рада постројења и појединих уређаја  
 припрема предлога мера за отклањање узрока уочених недостатака, 

рационализацију и унапређење економичности производних процеса 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

 

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“ 
 

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 ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊА 

у Служби електро одржавања ТЕНТ Б, Сектор одржавања ТЕНТ Б 
    

ОГРАНАК ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „НИКОЛА ТЕСЛА“, ТЕНТ Б 

     (3 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 планирање и организовање активности у доменима одржавања нисконапонских 
постројења, одржавања заједничких и специјалних електро постројења те  
одржавања уређаја за управљање и заштиту 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке  
 2 годинe радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
- Пожељно да је кандидат завршио енергетски смер  
 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла Б“ 
 
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: 

              

МЛАЂИ ИНЖЕЊЕР  

Термоелектрана „Колубара“, Велики Црљени 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“,  

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 праћење и анализа догађаја у погону, на основу прегледа мернорегиструјућих 
уређаја, погонске документације, сменских  извештаја и других погонских записа 

 учешће у испитивању технолошких заштита уређаја и постројења 
 контрола ажурности вођења књижица стања појединих постројења 
 учешће у програму стављања блока у погон после ремоната  
 сарадња у обучавању и провери обучености погонског особља 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 Није потребно радно искуство, предвиђено полагање приправничког испита 
- Пожељно да је кандидат завршио енергетски смер  
 
Место рада: Велики Црљени, Термоелектрана „Колубара А“ 
 
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: 

              

МЛАЂИ ИНЖЕЊЕР  

Сектор производње ТЕНТ А 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

(3 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 праћењe и анализa догађаја у погону, на основу прегледа мернорегиструјућих 
уређаја, погонске документације, сменских  извештаја и других погонских записа 

 учешће у испитивању технолошких заштита уређаја и постројења 
 контролa ажурности вођења књижица стања појединих постројења 
 учешће у програму стављања блока у погон после ремоната  
 сарадњa у обучавању и провери обучености погонског особља 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла А“ 
 
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: 

              

ОПЕРАТИВНИ ИНЖЕЊЕР 

Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно 
техничких послова 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 праћење процеса и метода анализе горива и продуката сагоревања 
 увођење и разрада аналитичких метода 
 учешће у прављењу програма испитивања уређаја или блока  
 израда периодичних извештаја о резултатима хемијских анализа  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања хемијске или технолошке струке 
 Није неопходно радно искуство 

Пожељна знања, вештине и компетенције:  

- Познавање рада на рачунару 
- Поседовање возачке дозволе Б категорије 

 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла Б“  
 
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 РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ ТЕНТ  

Одељење обједињене набавке, Служба набавке, Послови комерцијале и аналитике 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 оперативни послови набавке, пријем налога за набавку и захтева за спољне услуге 
(упис, комерцијална обрада података, анализа понуде, учествовање у комисијама 
за одабир понуда) 

 послови на изради уговора и праћењу уговора, пријему и контроли документације 
која прати набавку  

 праћење тржишта и законске регулативе у области набавки 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања економске струке 
 1 година радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Познавање Закона о јавним набавкама и рада на рачунару 

 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла“ 
 
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: 

              

ВИШИ ПРАВНИ РЕФЕРЕНТ  

Служба за правне, имовинско-правне послове и непокретности, Сектор за правне и опште 
послове, Правни и општи послови 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 припрема и праћење реализације одлука органа управљања 
 припрема материјала за седнице пословног и производно техничког колегијума 

ТЕНТ те вођење и дистрибуција записника са седница 
 вођење поступака везаних за одговорност запослених 
 учешће у интерним нормативним активностима 
 праћење измена регулативе, тумачење и давањe мишљења у вези са законским 

прописима  
 учешће у спровођењу поступака јавних набавки 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

 
Место рада: Обреновац, термоелектрана „Никола Тесла А“ 
 
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 НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР ЗА ЦЕВОВОДЕ 

Служба извршења машинских радова, Сектор инвестиција, Послови унапређења система 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 реализација пројеката на реконструкцији и модернизацији цевовода 
 организовање машинског надзора за цевоводе 
 припрема документације, спецификација и уговора за пројекте  
 надзор на реконструкцији и изградњи објеката 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену стручне спреме и струци  
 Положен стручни испит по Закону о планирању и изградњи 2006. године 

 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла А“ 
 
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 НАДЗОРНИ ИНЖЕЊЕР ЗА КОНТРОЛУ, УПРАВЉАЊЕ И ЗАШТИТУ 

Служба извршења електро радова, Сектор инвестиција 

Огранак „Термоелектранe Никола Тесла“ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 реализација пројеката на реконструкцији и модернизацији постројења 
 организовање електро надзора за уређаје за контролу, управљање и заштиту 
 припрема документације, спецификација и уговора за пројекте  
 надзор на реконструкцији и изградњи објеката 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

пожељно на истим или сличним пословима  
 Положен стручни испит по Закону о планирању и изградњи 2006. године 

Пожељна знања, вештине и компетенције:  

- Поседовање лиценци 350 и 450 
 
Место рада: Обреновац, Термоелектрана „Никола Тесла А“ 
 
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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