
 

 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, БЕОГРАД 

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

ПОЗИЦИЈА: 

              

ИНЖЕЊЕР ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊА 

Служба одржавања ХЕ "Електроморава" 

ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање, вођење и надзор над електро радовима при интервенцијама, 
ремонтима, радовима на далеководима, мерењима и контролама у погонима 

 формирање и ажурирање техничке документације и извештаја о радовима  
 учествовање у поступцима јавних набавки за потребе одржавања погона 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 I степен високог образовања електро струке 
 2 године радног искуства 

 
Место рада: Чачак 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две 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 ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЕЛЕКТРАНА 

Служба производње "Лимске ХЕ"  

ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израда програма одржавања електро опреме и планова производње 
 праћење стања опреме и стручни надзор над радовима на одржавању 
 припрема за уговарање и набавке и праћење реализације уговора 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 1 година радног искуства 
 Енглески језик – средњи ниво (знање које одговара нивоима Б1 или Б2 CEFR) и 

познавање рада на рачунару 

 
Место рада: Нова Варош 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две 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 ЕКСПЛОАТАЦИЈУ ЕЛЕКТРАНА 

Служба производње ХЕ "Зворник" 

ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израда програма одржавања електро опреме и планова производње 
 праћење стања опреме и стручни надзор над радовима на одржавању 
 припрема за уговарање и набавке и праћење реализације уговора 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 1 година радног искуства 
 Енглески језик – средњи ниво (знање које одговара нивоима Б1 или Б2 CEFR) и 

познавање рада на рачунару 

 
Место рада: Мали Зворник 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две 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 ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКУ ПРИПРЕМУ ХЕ / РХЕ 
 

Техничко технолошка припрема, Служба машинског одржавања ХЕ Бајина Башта  
 

ОГРАНАК ДРИНСКО – ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

       (2 извршиоца) 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израда програма свих видова одржавања машинске опреме 
 анализа стања, погонских догађаја и кварова и изналажење мера за побољшање 

услова и режима рада опреме 
 вођење стручног надзора над радовима 
 организовање интервенција за отклањање кварова  
 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

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

 
Место рада: Бајина Башта, Перућац 
 
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 ИНЖЕЊЕР ЗА ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ ХЕ 

Техничко технолошка припрема, Служба електро одржавања "Лимске ХЕ" 

ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

(2 извршиоца) 

  

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 организовање рада технолошке групе на техничко-технолошкој припреми и 
одржавању 

 креирање оперативне документације 
 спровођење мера обезбеђења извршилаца и опреме 
 организовање и вођење испитивања опреме и оцене стања појединих склопова и 

делова 
 израда планова и програма одржавања и организација њиховог спровођења 
 организациони, дијагностички и специјалистички послови на интервенцијама при 

хаваријама и застојима у хидроелектранама 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања електро струке 
 1 година радног искуства 

Место рада: Нова Варош 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две 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 ЗА ГРАЂЕВИНСКО ОДРЖАВАЊЕ ХЕ 

Служба грађевинског  одржавања "Лимске ХЕ" 

ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 контрола стања грађевинских објеката и израда годињих планова и подлога за 
инвестиционо и текуће одржавање, као и модернизацију појединих објеката 

 израда техничке документације, планова набавки и тендерске документације за извођење 
радова на грађевинском одржавању  

 организовање и надзор над извођењем радова на текућем и инвестиционом одржавању 
грађевинских објеката 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања грађевинске струке 
 1 година радног искуства 

 
Место рада: Нова Варош 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две 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 МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР 

Служба машинског одржавања ХЕ "Зворник"  

ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 контрола стања машинске опреме и радова при извођењу капиталних и редовних 
годишњих ремоната и реконструкција  

 израда техничке документације и погонских упутстава за руковање и одржавање 

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 3 године радног искуства 

 
Место рада: Мали Зворник 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две 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 МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР 

Служба одржавања ХЕ "Електроморава" 

ОГРАНАК ДРИНСКО-ЛИМСКЕ ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ 

 

ОСНОВНИ ПОСЛОВИ: 

 израда програма одржавања машинске опреме у хидроелектрани 
 праћење стања машинске опреме 
 израда програма, планова, извештаја и техничке документације за извођење 

радова  
 стручни надзор над радовима на одржавању  

 

ЗАХТЕВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ: 

 II степен високог образовања машинске струке 
 3 године радног искуства 
 Енглески језик – средњи ниво (знање које одговара нивоима Б1 или Б2 CEFR) 

 

Место рада: Чачак 
 
Радни однос се заснива на одређено време до две 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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