
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

 

ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

у Служби за правне послове, Сектор за корпоративне послове 

Технички центар Београд 

      

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 заступање пред судовима уз одговорност за чињенично правну обраду судских 
предмета 

 праћење спровођења и усклађености општих и појединачних аката са прописима 
 стручни надзор над израдом нацрта уговора и анекса уговора 
 правни послови у вези са прикључењем мерних уређаја, обуставом испоруке 

електричне енергије на захтев снабдевача, заштитом и одржавањем електро 
енергетске опреме (омогућавање приступа ЕЕО, накнада штете), као и 
уговарањем  продаје електричне енергије купцима на гарантовном снабдевању 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања или I степен академских студија правне струке 
 4 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 положен правосудни испит 

Место рада: Београд 
 

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: 

 

ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

у Служби за правне послове, Сектор за корпоративне послове 

Технички центар Крагујевац 

      

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 заступање пред судовима уз одговорност за чињенично правну обраду судских 
предмета 

 праћење спровођења и усклађености општих и појединачних аката са прописима 
 стручни надзор над израдом нацрта уговора и анекса уговора 
 правни послови у вези са прикључењем мерних уређаја, обуставом испоруке 

електричне енергије на захтев снабдевача, заштитом и одржавањем електро 
енергетске опреме (омогућавање приступа ЕЕО, накнада штете), као и 
уговарањем  продаје електричне енергије купцима на гарантовном снабдевању 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања или I степен академских студија правне струке 
 4 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 положен правосудни испит 

Место рада: Крагујевац 
 

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: 

 

ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

у Служби за правне послове, Сектор за корпоративне послове 

Технички центар Краљево 

      

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 заступање пред судовима уз одговорност за чињенично правну обраду судских 
предмета 

 праћење спровођења и усклађености општих и појединачних аката са прописима 
 стручни надзор над израдом нацрта уговора и анекса уговора 
 правни послови у вези са прикључењем мерних уређаја, обуставом испоруке 

електричне енергије на захтев снабдевача, заштитом и одржавањем електро 
енергетске опреме (омогућавање приступа ЕЕО, накнада штете), као и 
уговарањем  продаје електричне енергије купцима на гарантовном снабдевању 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања или I степен академских студија правне струке 
 4 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 положен правосудни испит 

Место рада: Краљево 
 

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: 

 

ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

у Служби за правне послове, Сектор за корпоративне послове 

Технички центар Ниш 

      

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 заступање пред судовима уз одговорност за чињенично правну обраду судских 
предмета 

 праћење спровођења и усклађености општих и појединачних аката са прописима 
 стручни надзор над израдом нацрта уговора и анекса уговора 
 правни послови у вези са прикључењем мерних уређаја, обуставом испоруке 

електричне енергије на захтев снабдевача, заштитом и одржавањем електро 
енергетске опреме (омогућавање приступа ЕЕО, накнада штете), као и 
уговарањем  продаје електричне енергије купцима на гарантовном снабдевању 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања или I степен академских студија правне струке 
 4 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 положен правосудни испит 

Место рада: Ниш 
 

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: 

 

ГЛАВНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

у Служби за правне послове, Сектор за корпоративне послове 

Технички центар Нови Сад 

      

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 заступање пред судовима уз одговорност за чињенично правну обраду судских 
предмета 

 праћење спровођења и усклађености општих и појединачних аката са прописима 
 стручни надзор над израдом нацрта уговора и анекса уговора 
 правни послови у вези са прикључењем мерних уређаја, обуставом испоруке 

електричне енергије на захтев снабдевача, заштитом и одржавањем електро 
енергетске опреме (омогућавање приступа ЕЕО, накнада штете), као и 
уговарањем  продаје електричне енергије купцима на гарантовном снабдевању 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања или I степен академских студија правне струке 
 4 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 

 положен правосудни испит 

Место рада: Нови Сад 
 

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: 

 

СТРУЧНИ САРАДНИК / ИНЖЕЊЕР 

у Сектору за информационо комуникационе технологије ЈП ЕПС 

(10 извршилаца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

Креирање и развој апликативног софтвера, управљање софтверском 
инфраструктуром те изградња и администрација локалне комуникационе мреже  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања техничке струке, смер рачунарство и информатика 
 Радно искуство није потребно 
 Знање енглеског језика – средњи ниво (које одговара нивоима Б1 или Б2 CEFR) 

 

Пожељно је да кандидати поседују возачку дозволу Б категорије. 

 

Место рада: Београд 
 

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 СТРУЧНИ САРАДНИК  

у Сектору за правне послове ЈП ЕПС 

(4 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 припрема подлога за правне ставове и мишљења у вези са правима и обавезама 
из радног односа 

 дефинисање законске форме појединачних аката 
 учешће у изради општих аката 
 израда сложенијих уговора 
 стручна помоћ у спровођењу поступака јавних набавки 
 припремне радње у пословима заступања предузећа у мање сложеним 

предметима пред редовним судовима, прекршајним судом и управним органима 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања или I степен академских студија правне струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме  

 

Потребно знање енглеског језика – средњи ниво (које одговара нивоима Б1 или Б2 
CEFR) и положен правосудни испит  

Потребно радно искуство из области привредног права. 

Предност имају кандидати са искуством у заступању у привредним споровима  са 
елементом иностраности.  
 
Место рада: Београд 



 

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 /  САРАДНИК НА ПРОЈЕКТИМА 

У Сектору за кључне инвестиционе пројекте ЈП ЕПС 

(6 извршилаца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 учешће у припреми и управљању инвестиционим пројектима 
 учешће у припреми и изради просторно-планске и инвестиционо-техничке 

документације 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске, електро или грађевинске струке 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме од чега је 

пожељно минимум 1 година рада на пројектима 
 

Пожељно знање енглеског језика – средњи ниво (које одговара нивоима Б1 или Б2 
CEFR), као и да кандидати поседују неку од следећих лиценци:  

 За машинску струку: Одговорни извођач радова термотехнике, термоенергетике, 
процесне и гасне технике / Одговорни извођач радова машинских инсталација 
објеката водоснабдевања и индустријских вода, хидротехнике и хидроенергетике 

 За електро струку: Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација 
ниског и средњег напона / Одговорни извођач радова електроенергетских 
инсталација високог и средњег напона - разводна постројења и пренос електричне 
енергије 

 За грађевинску струку: Одговорни извођач радова грађевинских конструкција и 
грађевинско - занатских радова на објектима високоградње, нискоградње и 



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

Место рада: Београд 
 
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 СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА РЕГРУТАЦИЈУ И СЕЛЕКЦИЈУ 

Одељење за регрутацију и селекцију, Служба за развој људских ресурса, Сектор за 
управљање људским ресурсима 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 учешће у процесима регрутације и селекције кандидата за запошљавање 
 развијање програма за увођење у посао новозапослених лица 
 учешће у поступцима процене вештина, способности и интересовања запослених 

и кандидата за запошљавање 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања опште струке (пожељено психолошка струка) 
 3 године радног искуства у захтеваном степену и врсти стручне спреме 
 Знање енглеског језика - средњи ниво (које одговара нивоима Б1 или Б2 CEFR) 

 
Место рада: Београд 
 
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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