
 

СРЂАН ДАЈИЋ, директор корпоративних послова Огранка ТЕНТ,  рођен је 1969. 

године. Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду, стекавши 

звање дипломираног правника, а затим и положио правосудни испит. 

Радно искуство дипломираног правника стицао је, најпре као волонтер  у 

адвокатској канцеларији као адвокатски приправник и у Другом основном суду  у 

Београду као судски приправник. 

Пре доласка у ЈП ЕПС, две године био је запослен и у Привредном суду у 

Београду као судски приправник.  

Радну каријеру у Јавном предузећу „Електропривреда Србије“ започиње од 2000. 

године у „Електродистрибуцији“ Београд, на пословима судског заступања, 

дисциплинским поступцима, изради и прегледу уговора и спровођењу  јавних 

набавки. У периоду од 2006. до 2010. радио је као правник у Дирекцији ЈП ЕПС за 

трговину електричном енергијом на пословима израде и реализације домаћих и 

страних уговора који се односе на трговину електричном енергијом на домаћем и 

страном тржишту и пословима јавних набавки приликом куповине и продаје 

електричне енергије на домаћем и страном тржишту. 

Од 2010. до 2014. године, радио је као директор Сектора за опште послове  у 

Дирекцији за правне и опште послове  у Управи ЈП ЕПС. Затим, од 2014. до 2015. 

године, каријеру наставља на месту директора Сектора за план, аналитику и 

извештавање у поступцима јавних набавки у Дирекцији за јавне набавке управе ЈП 

ЕПС. После укидања Сектора за план, аналитику и извештавање, од 2015. до 

2016. године поново долази на место директора Сектора општих послова у управи 

ЈП ЕПС.  

За време поплава 2014. године био је задужен за логистичку подршку ТЕНТ А и 

ТЕНТ Б, а након формирања тима за координацију активности у ЕПС-у на 

спровођењу државних програма обнове, постављен је за председника 

оперативног тима за набавке. 

Од маја 2016. до маја 2022. радио је као главни стручни сарадник у Сектору за 

заступање ЈП ЕПС.  

Одлуком в. д. директора ЈП „Електропривреда Србије“, од 24. маја 2022. године, 

именован је за директора Корпоративних послова огранка ТЕНТ у Обреновцу. 

 

 

 


