На основу члана 15. и члана 56., став 1., тачка 14. Статута Jaвног предузећа
„Електромрежа Србије“, Београд (''Службени гласник РС'', бр. 9/2014 и 23/2015), а
у вези са чланом 24. Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005,
54/2009, 32/2013 и 75/2014), доносим
ПРАВИЛНИК
О СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
У ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ“
Члан 1.
Правилником o систематизацији послова у Јавном
''Електромрежа Србије'' (у даљем тексту: Правилник) утврђују се:
-

предузећу

врсте послова у Jaвном предузећу „Електромрежа Србије“- ЈП ЕМС (у
даљем тексту: Предузеће);
општа обележја сваке врсте послова дефинисане овим Правилником;
опис послова.

Сваки систематизовани посао мора бити дефинисан у оквиру одређене
врсте послова предвиђене овим Правилником.
Остали услови за обављање посла (радно искуство, посебна знања и
вештине, познавање рада на рачунару, познавање страног језика, поседовање
возачке дозволе, лиценци, сертификата и сл.) су прецизирани на нивоу сваког
систематизованог посла у делу Правилника о систематизацији послова у Јавном
предузећу ''Електромрежа Србије''.
Члан 2.
Општа обележја врсте послова утврђена овим Правилником су:
1) Назив врсте посла,
2) Врста и степен стручне спреме (образовања),
3) Кратак опис врсте посла.
Члан 3.
1) Назив врсте посла
Врста посла у смислу овог Правилника представља скуп послова који се
обављају у оквиру пословних процеса Предузећа, истих или приближних
карактеристика и значаја за рад и пословање Предузећа, разврстаних према
сложености и општим обележјима.
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2) Врста и степен стручне спреме
Под врстом и степеном стручне спреме у смислу овог Правилника утврђују
се услови у погледу потребне стручне спреме, односно образовања.
Област/подручје рада образовања прецизирана је на нивоу сваког
систематизованог посла.
3) Опис посла
Овим Правилником утврђује се кратак опис сваке врсте послова као и опис
свих систематизованих послова у Предузећу.
ВРСТЕ ПОСЛОВА У ПРЕДУЗЕЋУ
Члан 4.
Утврђују се следеће врсте послова у Предузећу:

НАЗИВ ВРСТЕ ПОСЛОВА
1. ПОСЛОВИ ПОМОЋНОГ РАДНИКА (основно образовање или средње
образовање без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање)
2. ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ (средње образовање)
3. ПОСЛОВИ РЕФЕРЕНТА (средње образовање)
4. ПОСЛОВИ ТЕХНИЧАРА И ТЕХНИЧКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ (средње образовање)
5. ПОСЛОВИ ВОЗАЧА (средње образовање)
6. ПОСЛОВИ МОНТЕРА (средње образовање)
7. ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАТОРА РАДА (средње образовање)
8. ПОСЛОВИ САРАДНИКА (више образовање стечено по ранијим прописима или
180 ЕСПБ бодова)
9. ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНОГ ИНЖЕЊЕРА (више образовање стечено по ранијим
прописима или 180 ЕСПБ бодова)
10. ПОСЛОВИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА (високо образовање минимум 240 ЕСПБ
бодова)
11. ПОСЛОВИ ИНЖЕЊЕРА (високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова)
12. ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА ОДЕЉЕЊА/ГРУПЕ ПОСЛОВА (високо
образовање и више образовање стечено по ранијим законским прописима или
180 ЕСПБ бодова)
13. ПОСЛОВИ ШЕФА СЛУЖБЕ (високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова)
14. ПОСЛОВИ СТРУЧЊАКА (високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова)
15. ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАТОРА РАДА НДЦ (високо образовање минимум 240
ЕСПБ бодова)
16. ПОСЛОВИ ГЛАВНОГ ДИСПЕЧЕРА (високо образовање минимум 240 ЕСПБ
бодова)
17. ПОСЛОВИ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ,
СЕКТОРА/ПОГОНА, РУКОВОДИОЦА, ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА,
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САВЕТНИКА ДИРЕКТОРА (високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова)
18. ПОСЛОВИ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА, ЗАМЕНИКА ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА
1) ПОСЛОВИ ПОМОЋНОГ РАДНИКА
Опис послова:
 Послови помоћног радника представљају једнородне активности које
подразумевају скуп једноставних задатака. Послови су рутински са
директним упутствима уз непосредну контролу и репетитивни, тј. послови
који се понављају увек на исти начин.
Потребна стручна спрема (образовање):
 основно образовање или средње образовање без обзира на подручје рада
у којем је стечено образовање
2) ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ
Опис послова:
 Оперативни послови представљају једнородне активности које
подразумевају скуп једноставних задатака. Послови су рутински са
директним упутствима и уз непосредну контролу. Послови се најчешће
понављају на исти начин уз повремену потребу решавања једноставнијих
проблема на основу претходног искуства.
Потребна стручна спрема (образовање):
 средње образовање
3) ПОСЛОВИ РЕФЕРЕНТА
Опис послова:
 Послови референта представљају скуп сродних активности које укључују
више различитих међусобно повезаних задатака. Послови су регулисани са
јасним упутствима и малом слободом деловања. Полурутински су, односно
понављају се уз повремену потребу решавања једноставнијих проблема на
основу претходног искуства.
Потребна стручна спрема (образовање):
 средње образовање
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4) ПОСЛОВИ ТЕХНИЧАРА И ТЕХНИЧКЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
Опис послова:
 Послови техничара и техничке интервенције представљају сродне
активности које укључују више различитих међусобно повезаних задатака
из области технике и техничке интервенције; регулисани су кроз
стандардизоване праксе са јасним упутствима и малом слободом
деловања, полурутински послови, односно послови који се понављају уз
повремену потребу решавања проблема на основу претходног искуства.
Потребна стручна спрема (образовање):
 средње образовање
5) ПОСЛОВИ ВОЗАЧА
Опис послова:
 Послови возача представљају послове управљања моторним возилом за
потребе Предузећа; бригу о исправности и дневном одржавању возила уз
поштовање свих обавезних прописа и процедура које се односе на
безбедност у саобраћају.
Потребна стручна спрема (образовање):
 средње образовање
6) ПОСЛОВИ МОНТЕРА
Опис послова:
 Послови монтера представљају сродне активности које укључују више
различитих међусобно повезаних задатака у циљу превентивног и
интервентног одржавања у домену послова на опреми, уземљењу, громобранској
заштити и изворима сопствене потрошње. Регулисани су кроз стандардизоване

праксе са јасним упутствима и слободом деловања. Полурутински послови,
односно послови који се понављају уз повремену потребу решавања
проблема на основу претходног искуства.
Потребна стручна спрема (образовање):
 средње образовање
7) ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАТОРА РАДА
Опис послова:
 Послови организатора рада представљају скуп послова везаних за
организацију рада дела послова организационе целине у којој су
распоређени.
 Координација и контрола пословних активности и рада запослених.
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Потребна стручна спрема:
 средње образовање
8) ПОСЛОВИ САРАДНИКА
Опис послова:
 Послови сарадника представљају скуп разнородних послова у оквиру
истог процеса са потребом координације и усаглашавања захтева унутар и
између више процеса; шире регулисани послови који су у већој мери
предмет упутстава и стандардизоване праксе, али са извесном слободом
деловања и повременом потребом прилагођавања упутстава конкретним
захтевима уз поштовање правила.
Потребна стручна спрема (образовање):
 више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова
9) ПОСЛОВИ ОПЕРАТИВНОГ ИНЖЕЊЕРА
Опис послова:
 Послови оперативног инжењера представљају скуп разнородних послова
техничко/технолошког профила, у оквиру истог процеса са потребом
координације и усаглашавања захтева унутар и између више процеса; шире
регулисани послови који су у већој мери предмет упутстава и
стандардизоване праксе, али са извесном слободом деловања и
повременом потребом прилагођавања упутстава конкретним захтевима уз
поштовање правила.
Потребна стручна спрема (образовање):
 више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова
10) ПОСЛОВИ СТРУЧНОГ САРАДНИКА
Опис послова:
 Послови стручног сарадника подразумева обављање разнородних
послова у оквиру истог процеса са потребом координације и усаглашавања
захтева унутар и између више процеса; шире регулисани послови који су у
већој мери предмет упутстава и стандардизоване праксе, али са извесном
слободом деловања и повременом потребом прилагођавања упутстава
конкретним захтевима уз поштовање правила.
Потребна стручна спрема (образовање):
 високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова
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11) ПОСЛОВИ ИНЖЕЊЕРА
Опис послова:
 Послови
инжењера
подразумевају
обављање
разнородних
техничко/технолошких послова у оквиру истог процеса са потребом
координације и усаглашавања захтева унутар и између више процеса; шире
регулисани послови који су у већој мери предмет упутстава и
стандардизоване праксе, али са извесном слободом деловања и
повременом потребом прилагођавања упутстава конкретним захтевима уз
поштовање правила.
Потребна стручна спрема (образовање):
 високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова
12) ПОСЛОВИ КООРДИНАТОРА ОДЕЉЕЊА / ГРУПЕ ПОСЛОВА
Опис послова:
 Послове координатора одељења/групе послова представљају послове
везане за координацију и организацију рада одељења или групе послова;
делегирање послова, предлагање и спровођење унапређења у организацији
рада одељења/групе послова, обучавање и усмеравање запослених,
контрола и кориговање рада запослених у одељењу/групи послова;
 координација и усклађивање рада одељења/групе послова са осталим
функционалним целинама, праћење и обезбеђивање законских прописа и
примена аката, усклађивање процедура, система и праксе са изменама
законских прописа, предлагање усавршавања процедура и извештаја,
израда извештаја и анализа на захтев пословодства и екстерних корисника.
Потребна стручна спрема (образовање):
 високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова
13) ПОСЛОВИ ШЕФА СЛУЖБЕ
Опис послова:
 Послови шефа службе су послови везани за координацију и организацију
рада службе у циљу реализације оперативних процеса, праћење и
имплементацију аката и процедура донетих у седишту Предузећа, што
подразумева поседовање општих стручних знања релевантних за област
рада службе и познавање одговарајућих пословних процеса
 организација, координација и контрола рада службе, обука и усмеравање
запослених
Потребна стручна спрема (образовање):
 високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова
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14) ПОСЛОВИ СТРУЧЊАКА
Опис послова:
 Послови стручњака су високостручни специјализовани послови који
захтевају изузетно висок ниво општих и специјализованих стручних знања,
вештина и искустава; потпуно познавање и разумевање савремених начела,
теорије и концепата, као и стваралачку способност у смислу проналажења
нових или најбољих решења, у складу са прописима и правилима струке,
односно давање предлога за унапређење процеса на нивоу организационе
целине односно Предузећа
 високостручни послови у оквиру општих или специфичних стручних
пројеката намењених унапређењу процеса који захтевају самосталност и
стално усавршавање специјалистичких знања.
Потребна стручна спрема (образовање):
 високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова
15) ПОСЛОВИ ОРГАНИЗАТОРА РАДА НДЦ
Опис послова:
 Послови организатора рада НДЦ представљају скуп послова везаних за
организацију рада смене у организационој целини у којој су распоређени,
обављање разнородних техничко/технолошких послова у оквиру истог
процеса са потребом организације и усаглашавања захтева унутар и између
више процеса; шире регулисани послови који су у већој мери предмет
упутстава и стандардизоване праксе, али са извесном слободом деловања
и повременом потребом прилагођавања упутстава конкретним захтевима уз
поштовање правила.
 Организација пословних активности и рада запослених у смени у циљу
реализације оперативних процеса.
Потребна стручна спрема (образовање):
 високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова
16) ПОСЛОВИ ГЛАВНОГ ДИСПЕЧЕРА
Опис послова:
 Послови Главног диспечера представљају скуп послова везаних за
координацију и организацију рада у управљању преносним системом,
обављање разнородних техничко/технолошких послова. Координација и
контрола пословних активности и рада запослених. Послови везани за
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координацију и организацију рада у циљу реализације оперативних
процеса.
Потребна стручна спрема (образовање):
 високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова
17) ПОСЛОВИ КОРПОРАТИВНИХ ДИРЕКТОРА, ДИРЕКТОРА ДИРЕКЦИЈЕ,
СЕКТОРА/ПОГОНА, РУКОВОДИОЦА, ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА, САВЕТНИКА
ДИРЕКТОРА
Опис послова:


Послови Корпоративног директора представљају скуп најсложенијих
послова - надлежности из делокруга рада који им је поверен од стране
Генералног директора ЈП ЕМС.

Потребна стручна спрема (образовање):


Високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године.



Послови
директора
Дирекције,
Сектора/Погона,
руководиоца,
помоћника директора, саветника директора представљају скуп сложених
послова везаних за координацију рада Дирекције, Сектора/Погона,
организацију рада послова организационе целине у којој су распоређени,
саветовање генералног директора, вештину руковођења, организационе и
презентационе вештине.
Организација, координација, контрола пословних активности и рада
запослених у циљу реализације оперативних и стратешких процеса.



Потребна стручна спрема (образовање):


високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова

18) ПОСЛОВИ
ГЕНЕРАЛНОГ
ДИРЕКТОРА,
ДИРЕКТОРА И ИЗВРШНИХ ДИРЕКТОРА

ЗАМЕНИКА

ГЕНЕРАЛНОГ

Опис послова:
 Послови Генералног директора представљају скуп најсложенијих послова
везаних за организацију рада Јавног предузећа ''Електромрежа Србије'',
руковођења,
представљања
и
заступања
ЈП
ЕМС,
вођење
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пословања,одговорности за законитост рада и других послова утврђених
Статутом ЈП ЕМС и законом.
Потребна стручна спрема (образовање):


Високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године.

Опис послова:
 Послови Заменика генералног директора представљају скуп послова из
делокруга рада генералног директора, у случају спречености или одсутности
генералног директора, као и друге послове чије извршавање му посебним
актом повери генерални директор Предузећа, обједињавање послова на
организовању и усклађивању процеса рада у Предузећу и извршавање
програм развоја, план пословања Јавног предузећа ''Електромрежа Србије'' и
предлагање мере за успешније остваривање пословних резултата
Потребна стручна спрема (образовање):


Високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године.

Опис послова:


Послови Извршног директора представљају скуп најсложенијих
послова - надлежности из делокруга рада који им је поверен
именовањем од стране Надзорног одбора ЈП ЕМС.

Потребна стручна спрема (образовање):


Високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука),
другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске
студије, специјалистичке струковне студије, магистар наука), односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године.
Члан 5.

Послови у Предузећу систематизују се према врсти, сложености и другим
условима потребним за њихово обављање у оквиру организационих делова.

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Систематизацијом послова утврђује се:
 назив и опис послoва
 врста и степен стручне спреме
 организациона целина
 услови за обављање послова.
Члан 6.
Под послом се подразумева одређени скуп радних активности које су
стални садржај рада једног или више извршилаца, а који произлазе из
организационог дела у коме се обављају одређени послови.
За обављање послова из става 1. овог члана, поред општих услова
утврђених Законом, запослени мора да испуњава и посебне услове, утврђене
овим Правилником и одговарајућим описом посла, и то:
• врсту и степен стручне спреме;
• радно искуство;
• посебне радне и друге способности као и друге услове потребне за рад на
одређеним пословима.
Сваки систематизовани посао мора бити дефинисано у оквиру одређене
врсте послова предвиђене Правилником о систематизацији врста посла у Јавном
предузећу „Електромрежа Србије“ Београд.
Члан 7.
Под врстом и степеном стручне спреме подразумева се одговарајућа
школска спрема, одређене врсте и занимања потребна за обављање послова.
Члан 8.
Радним искуством се сматра време које је запослени провео на раду, после
стицања стручне спреме,односно образовања која је услов за заснивање радног
односа, односно за обављање послова.
Запослени који имају више од десет година радног искуства у области рада и који
су у досадашњем раду остварили високе резултате рада, изузетно се могу
распоредити на посао за који је предвиђен виши степен стручне спреме од
степена стручне спреме коју поседују, уз обавезу да у року од 6 година испуне
дефинисане услове за обављање посла на који су распоређени.
Члан 9.
Под посебним условима, подразумева се знање страног језика, познавање
рада на рачунару и друга посебна знања или положени стручни испити, који су
услов за заснивање радног односа, односно обављање одређених послова.
Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Члан 10.
Послови са повећаним ризиком утврђени су Актом о процени ризика у
Јавном предузећу „Електромрежа Србије“.
Члан 11.
На електроенергетским објектима и постројењима ЈП ''Електромрежа
Србије'', Београд, могу самостално да раде или да руководе радом стручна лица
која се зову руководиоци радова.
Руководилац радова – одговорни радник електротехничке струке (који је
стекао средње, више или високо образовање у области електротехнике), а коме је
поверено да са својом екипом изврши рад, односно надзор над радовима у
електроенергетском објекту или неком његовом делу, што се утвђује у дозволи за
рад.
Сваке текуће (пословне) године утврђује се списак руководилаца радова у
Погонима подручја преносног система у Дирекцији за пренос електричне енергије.
Обавезе руководиоца радова дефинисане су Правилником о општим
мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима
намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, као и интерном
техничком регулативом, пре свега Техничким упутством за организацију извођења
радова на објектима преносног сиситема електрiчне енергије ЈП „Електомрежа
Србије“ (ТУ ЕКС 04).
Руководилац радова обезбеђује примену мера заштите на раду на месту
извођења радова и одговоран је за обезбеђење места рада.
Члан 12.
За обављање послова из надлежности Предузећа, систематизују се
следећи послови:







Генерални директор
Заменик генералног директора
Саветник генералног директора за техничка питања
Саветник генералног директора за стандардизацију и квалитет
Саветник генералног директора за инвестиције
Саветник генералног директора за безбедност

Шифра: 1
Назив функције:
Организациона целина

Генерални директор
ЈП ЕМС
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Врста посла

Јавни функционер









Опис функције









Повећани ризици:

представља и заступа Јавно предузеће ''Електромрежа Србије''
организује рад Јавног предузећа ''Електромрежа Србије'' и руководи процесом рада
води пословање Јавног предузећа ''Електромрежа Србије''
одговара за законитост рада Јавног предузећа ''Електромрежа Србије''
предлаже Годишњи програм пословања и предузимa мере за његово спровођење
предлаже финансијске извештаје Јавног предузећа ''Електромрежа Србије''
предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга;
одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
законом и колективним уговором;
доноси акте којима се уређује заштита живота и здравља на раду и друге акте из области
рада, у складу са законом;
даје предлог за именовање и разрешење чланова скупштине зависних привредних
друштава;
извршава одлуке Надзорног одбора;
предлаже именовање и разрешење Заменика директора и извршних директора;
доноси опште акте, акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, као и
друге акте за чије доношење није надлежан Надзорни одбор;
доноси план одбране предузећа, руководилац је одбрамбених припрема, одговоран је за
планирање, организовање, припремање и оспособљавање предузећа за рад у случају
ратног и ванредног стања;
обавља и друге послове одређене законом, којим се уређује правни положај јавних
предузећа, оснивачким актом и статутом.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Шифра: 2
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Повећани ризици:

Заменик генералног директорa
ЈП ЕМС

Послови Генералног директора, Заменика генералног директора и Извршних директора
 извршава послове из делокруга рада генералног директора, у случају спречености или
одсутности генералног директора, као и друге послове чије извршавање му посебним
актом повери генерални директор Предузећа
 обједињава послове на организовању и усклађивању процеса рада у Предузећу
 извршава програм развоја, план пословања Јавног предузећа ''Електромрежа Србије'' и
предлаже мере за успешније остваривање пословних резултата.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године
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Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Шифра: 14
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

Саветник генералног директора за техничка питања
ЈП ЕМС
Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

обављање најсложенијих послова за потребе Генералног директора

давање мишљења о одлукама које се предлажу Генералном директору, а које се
односе на преносни систем електричне енергије и управљање преносним системом

информисање Генералног директора и давање предлога за унапређење послова
преноса електричне енергије и управљање преносним системом

координација послова Дирекције за пренос електричне енергије и Дирекције за
управљање преносним системо

припремање анализа и сугестија за решавање техничких питања и ефикасније
обављање послова из свог делокруга рада.



прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада; одговоран је за примену и управљање постојећим процедурама, као и
успостављање нових.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:
Радно искуство

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике
минимум 5 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 15
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Саветник генералног директора за стандардизацију и квалитет
ЈП ЕМС
Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
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Опис посла






Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

пружа стручну помоћ Генералном директоу у области стандардизације и квалитета
пружа стручну помоћ Генералном директору везано за послове на увођењу и
управљању интегрисаних система квалитета у ЈП ЕМС
обезбеђивање процеса за утврђивање, примену и одржавање система за управљање
квалитетом и животном средином у складу са захтевима релевантних стандарда
(ISO 9001 и ISO 14001)
саветује у пословима јединствене мисије, визије, политике и циљева квалитета на
нивоу Предузећа
пружа стручну помоћ при утврђивању критеријума и мерења учинка на побољшању
квалитета
саветује везано за процесе сертификације интегрисаних стандарда
континуирано прати промене у релевантним стандардима и саветује активности за
усаглашавање са уоченим променама.



прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада; одговоран је за примену и управљање постојећим процедурама, као и
успостављање нових.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, без обзира на област

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 16
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Саветник генералног директора за инвестиције
ЈП ЕМС
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

пружа стручну помоћ Генералном директору у области инвестиција

пружа стручну помоћ Генералном директору у погледу унапређења реализације
Плана инвестиција

пружа стручну помоћ Генералном директору везано за примену савремених
технологија у пословању инвестиција.


прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
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Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада; одговоран је за примену и управљање постојећим процедурама, као и
успостављање нових.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, без обзира на област

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства,

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 17
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Саветник генералног директора за безбедност
ЈП ЕМС
Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

пружа стручну помоћ Генералном директору приликом дефинисања политике
обезбеђења објеката ЈП ЕМС

пружа стручну помоћ Генералном директору у погледу питања безбедности и
здравља на раду запослених у ЈП ЕМС

остварује сарадњу са надлежним организационим деловима МУП-а на територији
Републике Србије у циљу праћења безбедносне ситуације на терену где се налазе
објекти ЈП ЕМС

остварује сарадњу са надлежним деловима Министарства одбране и учествује у
заједничким састанцима по питању одбрамбених припрема ЈП ЕМС

одржава пословне контакте са специјализованим предузећима за обезбеђење
објеката

учествује у припреми и даје смернице за израду свих планова рада

саветује и даје предлоге, а све у циљу смањења потенцијалних ризика за несметано
пословање ЈП ЕМС

даје предлоге унапређења тренутне контроле мера заштите и учествује у изради
решења, уколико степен заштите није на адекватном нивоу

континуирано обавештава Пословодство о потенцијалним проблемимаи предлаже
могућа решења за исте


прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада; одговоран је за примену и управљање постојећим процедурама, као и
успостављање нових.
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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, без обзира на област

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства,

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

КАБИНЕТ ГЕНЕРАЛНОГ ДИРЕКТОРА





Шеф Кабинета
Стручни сарадник преводилац
Самостални стручни сарадник преводилац
Специјалиста преводилац

 Пословни секретар
 Пословно технички секретар
 Секретарица
Шифра: 18
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Шеф Kабинета
Кабинет
Послови стручњака
 координира рад Кабинета Генералног директора
 организује и обавља телефонску, писану и електронску комуникацију по налогу
Генералног директора; саставља преписку и друге писане информације за Кабинет и
стара се о комплетној документацији
 координира контакте Генералног директора са свим институцијама и пословним
партнерима у земљи и иностранству и са менаџерима
 врши све неопходне припреме за састанке са партнерима, посете партнерима; по потреби
учествује на састанцима и израђује извештаје
 организује пословне састанке (интерне и екстерне) и припрема материјал за исте
 организује репрезентацију Кабинета, пријем странака и гостију и учествује у организацији
протокола Кабинета
 координира свакодневну комуникацију између Извршних директора и Директора
 организује путовања, смештај и све остале активности директора
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности организационе целине
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 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада; одговоран је за примену и управљање постојећим процедурама, као и
успостављање нових.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, без обзира на област

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад; презентационе вештине;

Шифра: 20
Назив посла:

Стручни сарадник преводилац

Организациона целина

Кабинет

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:








обавља послове писменог превођења једноставнијих и краћих аката и текстова
обавља послове консекутивног превођења
обавља послове симултаног превођења
асистира у превођењу стручних материјала за потребе ЈП ЕМС
учествује у изради релевантних извештаја
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла


стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада и предлаже
измене у циљу побољшања рада
анализира и припрема све податке за израду плана



дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област филологије, уз поседовање
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спреме:

одговарајућих сертификата из области захтеваног страног језика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво
пожељно - Photoshop, Premier, средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

презентационе и комуникационе вештине

Шифра: 21
Назив посла:

Самостални стручни сарадник преводилац

Организациона целина

Кабинет

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:








обавља сложене стручне послове писменог превођења
обавља сложене стручне послове консекутивног превођења
обавља сложене стручне послове симултаног превођења
учествује у превођењу стручних материјала за потребе ЈП ЕМС
учествује у изради релевантних извештаја
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада.




самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада.
активно учествује на састанцима и даје конструктивне предлоге за унапређење
ефикасности послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област филологије, уз поседовање
одговарајућих сертификата из области захтеваног страног језика

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

презентационе и комуникационе вештине
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Шифра: 22
Назив посла:

Специјалиста преводилац

Организациона целина

Кабинет

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 обавља стручне послове писменог превођења сложенијих аката, стручне литературе и
компликованијих текстова
 обавља сложене стручне послове консекутивног превођења
 обавља стручне послове сложенијег симултаног превођења
 учествује у изради релевантних извештаја
 обезбеђује превођење стручних материјала за потребе ЈП ЕМС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира и доставља извештаје везане за послове који се обављају у
организационом делу у коме је распоређен


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



анализира и доставља извештаје везане за послове који се обављају у
организационом делу у коме је распоређен
учествује у организовању послова из домена рада организационог дела у коме је
распоређен

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област филологије, уз поседовање
одговарајућих сертификата из области захтеваног страног језика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

презентационе и комуникационе вештине

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Кабинет / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих
организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

 у договору са дирeктором / руководиоцем, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Кабинет / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих
организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи

 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Кабинет / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих
организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем, успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Повећани ризици:

иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање
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Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

САМОСТАЛНИ СЕКТОР ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА





Руководилац Самосталног сектора интерна ревизија
Виши интерни ревизор
Самостални интерни ревизор
Интерни ревизор





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 26
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Самосталног сектора интерне ревизије
Самостални сектор интерна ревизија / ЈП ЕМС
Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора




Опис посла









руководи и организује рад Сектора
обезбеђује највиши професионални ниво обављања интерне ревизије као битног
елемента управљачке структуре
даје упутства за обављање ревизија система, ревизија успешности пословања,
финансијских ревизија и ревизија усаглашености
пружа савете Руководству и запосленима
припрема и подноси нацрт стратешког и годишњег плана ревизије на одобрење
Генералном директору
надгледа спровођење годишњег плана интерене ревизије и примену методологије
врши расподелу радних задатака ревизорским тимовима и одобрава планове
обављања појединачне ревизије
организује и координира развојним пројектима интерне ревизије
припрема извештаје из делокруга рада интерне ревизије
руководи идентификовањем и проценом ризичних области организације и надгледа
израду стартешког и годишњег плана ревизије

Додатни опис средњи
ниво



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

Додатни опис




предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
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максимални ниво
Повећани ризици:

Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено- хуманистичких, природноматематичких, техничко-технолошких наука или информационих технологија

Радно искуство

минимум 7 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
обавезно – поседовање звања експерта екстерне оцене квалитета рада ревизије
вештине руковођења, организационе, комуникационе и презентационе вештине, способност
рада под притиском, самосталност и креативност у раду, са способношћу самосталног
процењивања и одлучивања.

Шифра: 27
Назив посла:

Виши интерни ревизор

Организациона целина

Самостални сектор интерна ревизија / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручњака



Опис посла










Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



организује и руководи радом ревизорскких тимова и стара се о реализацији
годишњег плана интерне ревизије
обавља најсложеније послове ревизије и руководи ревизијама система, ревизијама
успешности пословања, финансијским ревизијама и ревизијама усглашености
усмерава и врши надзор над радом интерних ревизора.
саопштава резултате обављених ревизија
пружа савете Руководству и запосленима из области ревизија које реализује
учествује у развојним пројектима интерне ревизије.
припрема предлог стратешког и годишњег плана интерне ревизије ЈП ЕМС, у
сарадњи са руководиоцем Самосталног сектора
сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном
периоду
припрема извештаје из делокруга рада интерне ревизије, у сарадњи са са
руководиоцем Самосталног сектора
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
израђује динамику упозорења на могуће ризике и предлагање решења за њихову
превенцију



израђује динамику упозорења на могуће ризике и предлагање решења за њихову
превенцију



врши и контролише израду свеобухватних планова и програма ревизије и предлаже
мере за унапређење процеса рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких, природноматематичких, техничко-технолошких наука или информационих технологија

Радно искуство

минимум 7 година, од чега најмање 3 године на пословима ревизије и/или рачуноводственофинансијским пословима, и/или пословима основне делатности ЈП ЕМС

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
пожељно – поседовање знања за вршење контроле квалитета ревизорског рада
вештине у прикупљању и анализи сложених података, процени информација и система и
доношењу логичних закључака
вештине руковођења, организационе, комуникационе и презентационе вештине, способност
рада под притиском, самосталност и креативност у раду, са способношћу самосталног
процењивања и одлучивања

Шифра: 28
Назив посла:

Самостални интерни ревизор

Организациона целина

Самостални сектор интерна ревизија / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља сложене послове ревизије и руководи ревизорским тимом
 реализује ревизије система, ревизије успешности пословања, финансијске ревизије и
ревизије усаглашености
 сачињава извештаје о обављеним ревизијама
 учествује у идентификовању и процени области ризика и у изради нацрта стратешког и
годишњег плана ревизије
 сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном
периоду
 спроводи ревизорске процедуре, укључујући идентификовање и дефинисање предмета
ревизије, развијање критеријума, преглед и анализа доказа и документовање процеса и
процедура субјекта ревизије
 обавља разговоре и усмерава интерне ревизоре при обављању разговора, прегледа
документацију и израђује радне папире
 идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну
процену у области коју је ревидирао
 саопштава резултате обављених ревизија путем писаних или усмених извештаја
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


обрђујује резултате ревизије, пружа савете и консултације који су у оквиру
надлежности ревизора



обрђујује резултате ревизије, пружа савете и консултације који су у оквиру
надлежности ревизора и предлаже нове методе за побољшање процесам и
организације рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено- хуманистичких, природноматематичких ,техничко-технолошких наука или информационих технологија

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - енглески језик, средњи ниво
обавезно - положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
тимски рад; комуникационе и презентационе вештине
вештине у прикупљању и анализи сложених података, процени информација и система и
доношењу логичних закључака

Шифра: 29
Назив посла:

Интерни ревизор

Организациона целина

Самостални сектор интерна ревизија / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове ревизије и то ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и
ревизију усаглашености
 помаже у идентифиокавњу и процени области ризика и учествује у изради нацрта
годишњег плана ревизије
 сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном
периоду
 обавља разговоре, прегледа документацију и израђује радне папире
 идентификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи
независну процену у области коју је ревидирао
 саопштава резултате обављених ревизија путем писаних или усмених извештаја
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла

ажурира свакодневно податке за послове ревизије и анализира реализоване и
предложене планове рада


ажурира свакодневно податке за послове ревизије, анализира реализоване и
предложене планове рада и учествује у изради Годишњег плана рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено- хуманистичких, природноматематичких , техничко-технолошких наука или информационих технологија

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору
тимски рад; комуникационe и презентационе вештине
вештине у прикупљању и анализи сложених података, процени информација и система и
доношењу логичних закључака

Шифра: 23
Назив посла:
Организациона целина

Пословни секретар
Самостални сектор интерна ревизија / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по потреби
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позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)
Врста посла

Опис посла

послови стручног сарадника
 у договору са директором / руководиоцем, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Повећани ризици:

иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова , без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Самостални сектор интерна ревизија / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника
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Опис посла

 у договору са директором / руководиоцем, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора/ руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Повећани ризици:

иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Самостални сектор интерна ревизија / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем, успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

САМОСТАЛНИ СЕКТОР УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ


Руководилац Самосталног сектора управљање квалитетом



Стручњак за развој модела процеса





Инжењер стручни сарадник за развој модела процеса
Инжењер самостални стручни сарадник за развој модела процеса
Инжењер специјалиста за развој модела процеса





Инжењер стручни сарадник за планирање и анализу квалитета
Инжењер самостални стручни сарадник за планирање и анализу квалитета
Инжењер специјалиста за планирање и анализу квалитета





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 30
Назив посла:

Руководилац Самосталног сектора управљање квалитетом

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС
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Врста посла

Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора







Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

организује и координира рад у Самосталном сектору
планира, координира и спроводи активности за успостављање процеса неопходних
за примену и одржавање Система управљања квалитетом у складу са захтевима
стандарда SRPS ISO 9001 и осигурава повезивање са другим системима менаџмента
у Интегрисаном менаџмент систему (ИМС)
обезбеђује примену процесног приступа и одговарајућу интеракцију између
организационих јединица и пословних процеса у систему за управљање квалитетом и
надгледа ефективност ових процеса према дефинисаној методологији; успоставља и
организује процес управљања документима ИМС и верификује усаглашеност
докумената Система управљања квалитетом са захтевима стандарда SRPS ISO 9001
у сарадњи са представницима руководства, планира и организује процес интерних
провера ИМС у складу са важећом процедуром; планира и координира провере ИМС
или његових делова преко друге или треће стране
овлашћен је да за настале или потенцијалне ризике, односно неусаглашености у
вези са квалитетом, покрене одговарајуће корективне односно превентивне мере у
складу са важећим процедурама
предлаже Пословодству стратегију развоја система управљања квалитетом,
елементе политике квалитета и циљеве квалитета
дефинише пројекте, програме и мере за унапређење квалитета и координира
њиховом реализацијом
извештава руководство о делотворности Система управљања квалитетом и у
сарадњи са представницима руководства припрема и организује преиспитивањa
функционисањa ИМС
овлашћен је за комуникацију са заинтересованим странама у вези са квалитетом и
проверама усаглашености ИМС, а нарочито са сертификационим и акредитационим
телима и корисницима
планира, организује и спроводи провере система менаџмента испоручилаца и
провере аутсорсованих процеса
обезбеђује усаглашавање са променама (организационим, регулаторним и сл.) од
значаја за функционисање Самосталног сектора
планира и организује обуке из области управљања квалитетом у договору са
власницима процеса и Извршним директором за људске ресурсе.



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора




предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине
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Шифра: 31
Назив посла:

Стручњак за развој модела процеса

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручњака






Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

учествује у активностима на успостављању, одржавању и сертификацији ИМС
припрема основе за интеграцију нових система менаџмента у ИМС
припрема основе за стратегију развоја ИМС и модела пословних процеса
верификује и обрађује податке о перформансама процеса; анализира њихове
трендове и ризике и формира извештаје о функционисању процеса са предлогом
адекватних мера
учествује у организацији и спровођењу провера ИМС, као и провера система
менаџмента испоручилаца
израђује и контролише докуменатацију ИМС
анализира промене од значаја за функционисање система за управљање квалитетом
(организационе, регулаторне и сл.) и даје предлоге мера за усаглашавање модела
процеса и документације
предлаже и спроводи бенчмаркинг активности у области управљања квалитетом
дефинише предлоге развојних пројеката у области управљања квалитетом и
руководи овим пројектима
развија и унапређује методологију за праћење и мерење процеса
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области надлежности Самосталног сектора
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



израђује стручне анализе из домена свог рада




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира
измене постојећих процеса и процедура.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област организационих наука, електротехнике

Радно искуство

минимум 4 године у области управљања квалитетом и електроенергетици

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

практична знања и вештине у областима управљање квалитетом и управљање ризицима
практична знања и вештине за моделовање пословних процеса
интерни проверавач за системе управљања (обавезно по захтевима стандарда ISO 9001 ISO
14001 I OHSAS 18001) са одговарајућим сертификатом
водећи проверавач система управљања квалитетом са валидним QMS LATC сертификатом под
IRCA акредитацијом
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Шифра: 32
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за развој модела процеса

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 асистира у активностима на успостављању, одржавању и сертификацији ИМС
 израђује дијаграме тока процеса применом одговарајућих техника и алата
 прикупља и обрађује податке о перформансама процеса и припрема подлоге за израду
периодичних извештаја о функционисању процеса
 учествује у спровођењу интерних провера ИМС
 израђује документацију ИМС; дистрибуира, објављује и повлачи контролисане копије у
складу са важећом процедуром
 континуирано прати измене референтних стандарда у областиима ИМС и извештава
управу
 одржава интерну архиву записа у центру
 учествује у припреми подлога за анализу и развој модела процеса
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада организационог дела
у коме је распоређен

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област организационих наука,
електротехнике,машинства

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

сертификат - интерног проверавача за системе управљања квалитетом (обавезан 9001,
пожељни ИСО 14001 и ОХСАС 18001)

Шифра: 33
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за развој модела процеса

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

 учествује у активностима на успостављању, одржавању и сертификацији ИМС
 моделује пословне процесе применом одговарајућих техника и алата за моделовање
 прикупља и обрађује податке о перформансама процеса, анализира њихове трендове и
ризике и припрема подлоге за израду извештаја о функционисању процеса
 учествује у спровођењу интерних провера ИМС и провера преко друге и треће стране
 израђује и контролише документацију ИМС и поступа са оригиналима и копијама
докумената у складу са важећом процедуром
 континуирано прати и информише одговорна лица у Сектору о променама
(организационим, регулаторним и сл.) од значаја за функционисање система за
управљање квалитетом, а нарочито о изменама у референтним стандардима
 учествује у анализи адекватности докуменатције ИМС
 учествује у бенчмаркинг активностима и развојним пројектима у области управљања
квалитетом
 припрема подлоге и учествује у анализи и развоју модела процеса са циљем
побољшавања квалитета, смањења трошкова и оптимизације времена
 учествује у развоју мреже контролних тачака и методологије за праћење и мерење
ефективности процеса
 одговоран је за одржавање информација из области управљања квалитетом на делу
портала и интернет сајта Предузећа
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области своје надлежности

обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



Остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.

Додатни опис
максимални ниво




Остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
Даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област организационих наука,
електротехнике, машинства

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

сертификат - интерног проверавача за системе управљања квалитетом (обавезан 9001,
пожељни ИСО 14001 и ОХСАС 18001)

Шифра: 34
Назив посла:

Инжењер специјалиста за развој модела процеса

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у активностима на успостављању, одржавању и сертификацији ИМС
 предлаже, имплементира и примењује технике и алате за моделовање пословних
процеса
 верификује и обрађује податке о перформансама процеса; аналзира, њихове трендове и
ризике и формира извештаје о функционисању процеса са предлогом адекватних мера
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 учествује у организацији и спровођењу интерних провера ИМС и провера преко друге и
треће стране, као и провера система менаџмента испоручилаца преко друге стране
 израђује и контролише документацију ИМС
 анализира промене од значаја за функционисање система за управљање квалитетом
(организационе, регулаторне и сл.) и даје предлоге мера за усаглашавање модела
процеса и документације
 предлаже и спроводи бенчмаркинг активности у области управљања квалитетом
 дефинише предлоге развојних пројеката у области управљања квалитетом и учествује у
њиховој реализацији
 развија мрежу контролних тачака и методологију за праћење и мерење ефективности
процеса
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области надлежности Управљања квалитетом
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



врши детаљну анализу обављених послова у домену рада





врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у
коме је распоређен.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област организационих наука,
електротехнике, машинства

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

сертификат – интерног проверавача за системе управљања квалитетом (обавезан 9001,
пожељни ИСО 14001 и ОХСАС 18001)

Шифра : 35
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за планирање и анализу квалитета

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла







асистира у активностима на успостављању, оджавању и сертификацији ИМС
прикупља и обрађује податке о квалитету
прикупља и обрађује податке о неусаглашеностима у ИМС
асистира у формирању планова квалитета
прикупља и обједињује податке и подлоге за израду извештаја о квалитету и извештаја о
функционисању ИМС
 израђује документацију ИМС
 учествује у спровођењу интерних провера ИМС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада организационог дела
у коме је распоређен

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област организационих наука,
електротехнике,машинства

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно:сертификат - интерног проверавача за системе управљања квалитетом

Шифра: 36
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за планирање и анализу квалитета

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у активностима на успостављању, оджавању и сертификацији ИМС
 прикупља и обрађује податке о квалитету, анализира њихове трендове и утврђује
присутне ризике по остваривање циљева квалитета
 прикупља, обрађује и анализира податке о неусаглашеностима у ИМС и одржава
одговарајућу документацију у вези са неусаглашеностима и покренутим мерама
 формира планове квалитета
 примењује методе, технике и алате за управљање и унапређење квалитета
 учествује у изради периодичних извештаја о квалитету и извештаја о функционисању ИМС
 учествује у бенчмаркинг активностима и развојним пројектима у области управљања
квалитетом
 изађује и контролише документацију ИМС
 учествује у спровођењу интерних провера ИМС и провера преко друге и треће стране,
израђује и одржава документацију у вези са проверама у ИМС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.

Додатни опис
максимални ниво




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада..
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област организационих наука, електротехнике,
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спреме:

машинства

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

сертификат – интерног проверавача за системе управљања квалитетом (обавезан 9001,
пожељни ИСО 14001 и ОХСАС 18001)

Шифра: 37
Назив посла:

Инжењер специјалиста за планирање и анализу квалитета

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 учествује у активностима на успостављању, оджавању и сертификацији ИМС
 анализира трендове података о квалитету и присутне ризике по остваривање циљева
квалитета и предлаже покретање адекватних мера
 анализира неусаглашености у ИМС, предлаже мере за решавање проблема и
елиминисање узрока неусаглашености
 анализира и верификује планове квалитета и предлаже мере за њихово унапређење
 предлаже и имплементира нове методе, технике и алате за управљање и унапређење
квалитета
 израђује периодичне извештаје о квалитету и извештаје о функционисању ИМС са
предлогом мера за побољшавање
 анализира захтеве релевантних стандарда, оцењује адекватност документације ИМС и
утврђује предлоге за њено усаглашавање и унапређење
 предлаже и спроводи бенчмаркинг активности у области управљања квалитетом
 дефинише предлоге развојних пројеката у области управљања квалитетом и учествује у
њиховој реализацији
 израђује и контролише документацију ИМС
 учествује у планирању, организацији и спровођењу интерних провера ИМС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.





врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у
коме је распоређен.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област организационих наука, електротехнике,
машинства.

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

35

рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - енглески језик, средњи ниво

сертификат – интерног проверавача за системе управљања квалитетом (обавезан 9001,
пожељни ИСО 14001 и ОХСАС 18001)

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по
потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине
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Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по
потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 у договору са дирекотром / руководиоцем, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Самостални сектор управљање квалитетом / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по
потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта
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Опис посла

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

САМОСТАЛНИ СЕКТОР ЗА МЕДИЈЕ И КОМУНИКАЦИЈУ






Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију
Стручни сарадник за интерно и екстерно информисање
Самостални стручни сарадник за интерно и екстерно информисање
Специјалиста за интерно и екстерно информисање
Референт за интерно информисање

Шифра: 761
Назив посла:

Руководилац Самосталног сектора за медије и комуникацију

Организациона целина

Самостални сектор за медије и комуникацију/ЈП ЕМС
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Врста посла

Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора










Опис посла











Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

управља и координира радом Сектора
организује и спроводи ПР активности ЈП ЕМС у штампаним и електронским медијима
планира, спроводи и развија стратегију односа са медијском јавношћу
припрема и пласира саопштења, текстове и информације путем штампаних и
електронских медија
припрема израду Press cliping-а за руководство Предузећа
координира и спроводи активности у области корпоративне друштвене одговорности
компаније
организује медијске и промотивне догађаје и сарађује са релевантним институцијама
координира израду информатора о раду у складу са Законом о јавном информисању
(кавартално)
координира припрему и издавање листа ЕМС, издавање mail инфа, администрацију јавног
сајта-динамика: тематских брошура-техничи годишњи извештаји, годишњи извештај – на
српском и енглеском за представљање јавности и на релевантним догађајима
координира израде брошуре инвестиција (једном годишње) и израду company profile
координира ажурирање књиге графичких стандарда (дефинисање знака, логотипа и
његове примене на свим документима и објектима ЈП ЕМС)
организује наступе на сајмовима, конференцијама, саветовањима и другим референтним
догађајима и израђује протоколе за наведене догађаје
координира припрему промотивног материјала
учествује у изради техничког дела документације и учествује у комисијама за јавне
набавке
кординира маркетиншке активности са интерним и екстерним субјеката у домену рада
Сектора
идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности организационе целине
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора




предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких наука

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад; презентационе вештине
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Шифра: 39
Назив посла:

Стручни сарадник за интерно и екстерно информисање

Организациона целина

Самостални сектор за медије и комуникацију/ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла









врши ликовно-графичку припрему промотивних материјала ЈП ЕМС
фотографише, обрађује и врши припрему фотографија и ажурира видео записе ЈП ЕМС
учествује у ажурирању књига графичких стандарда
пише текстове и прикупља документације
учествује у коректури и лектури текстова
учествује у анализи рада редакције и предлаже мере за унапређење
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

Додатни опис
максимални ниво




стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

Повећани ризици:

анализира и прегледа све податке за израду докумената из домена рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких,техничкотехнолошких или природно-математичких наука

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 40
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за интерно и екстерно информисање

Организациона целина

Самостални сектор за медије и комуникацију/ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 врши ликовно-графичку припрему промотивних материјала ЈП ЕМС
 обрађује и врши припрему фотографија и ажурира видео записе ЈП ЕМС и по потреби
фотографише
 пише и предлаже теме и садржаје текстова, фотографије за лист и друге брошуре и
прикупља документације
 врши коректуру и лектуру текстова
 врши континуирану анализу рада редакције и предлаже мере за унапређење
 учествује у изради информатора о раду у складу са Законом о јавном информисању
(кавартално)
 учествује у припреми и издавању листа ЕМС, издавању mail инфа, администрацији јавног
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

сајта-динамика: тематских брошура-техничи годишњи извештаји, годишњи извештај – на
српском и енглеском за представљање јавности и на релевантним догађајима
учествује у изради брошуре инвестиција (једном годишње) и изради+ company profile
ажурира књиге графичких стандарда (дефинисање знака, логотипа и његове примене на
свим документима и објектима ЈП ЕМС)
учествује у изради техничког дела документације и учествује у комисијама за јавне
набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада




самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада
активно учествује и даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких,техничкотехнолошких или природно-математичких наука

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 41
Назив посла:

Специјалиста за интерно и екстерно информисање

Организациона целина

Самостални сектор за медије и комуникацију/ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла














организује рад у редакцији листа и припрема концепт издања
обрађује и врши припрему фотографија и ажурира видео записе ЈП ЕМС
врши коректуру и лектуру текстова
предлаже и учествује у изради предлога за издања mail инфо
врши континуирану анализу рада редакције и предлаже мере за унапређење
припрема текстове и саопштења са састанака
израђује информатор о раду у складу са Законом о јавном информисању (кавартално)
припрема и издавање листа ЕМС, издавање mail инфа, администрација јавног сајтадинамика: тематских брошура-техничи годишњи извештаји, годишњи извештај – на
српском и енглеском за представљање јавности и на релевантним догађајима
израђује брошуре инвестиција (једном годишње) и израду company profile
ажурира књиге графичких стандарда (дефинисање знака, логотипа и његове примене на
свим документима и објектима ЈП ЕМС)
учествује у изради техничког дела документације и учествује у комисијама за јавне
набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
разматра достављене предлоге и доставља их на реализацију у предвиђеним
роковима.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких,техничкотехнолошких или природно-математичких наука

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно- енглески језик, виши ниво;
пожељно - руски језик, средњи ниво

Шифра: 42
Назив посла:

Референт за интерно и екстерно информисање

Организациона целина

Самостални сектор за медије и комуникацију/ЈП ЕМС

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






пише и предлаже теме и садржаје текстова
израђује фотографије за лист и друге брошуре
учествује у анализи рада редакције и предлаже мере за унапређење
обрађује и врши припрему фотографија и ажурира видео записе ЈП ЕМС и по потреби
фотографише
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу



доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу



учествује у припреми презентација из области рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
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Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

САМОСТАЛНИ СЕКТОР ЗА ЛОГИСТИКУ




Руководилац Самосталног сектора за логистику
Стручњак за ванредне ситуације
Стручњак за безбедост и здравље на раду- стручњак за БЗР и ЗОП





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 43
Назив посла:

Руководилац Самосталног сектора за логистику

Организациона целина
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС
Врста посла

Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






Опис посла











Додатни опис средњи



у сарадњи са Пословодством, организује и координира послове логистике,
заједничке за цело Предузеће (политика обезбеђења објеката ЈП ЕМС, послови
безбедности и здравља на раду и заштите од пожара, послови текућег одржавања
грађевинских објеката, послови везани за одмаралишта Предузећа, одржавање
хигијене у пословним објектима, попис и обележавање имовине Предузећа)
организује, координира и руководи радом Служби у оквиру Сектора
припрема планове рада, развоја и извршења послова из делокруга рада Сектора
координира рад Сектора са радом других организационих делова у Предузећу и
сарађује са надлежним органима и институцијама у оквиру делокруга рада Сектора
учествује у припреми и даје смернице за израду свих планова рада и пружа стручну
помоћ шефовима Служби по свим питањима из делокруга њиховог рада
идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
континуирано обавештава Пословодство о потенцијалним проблемима и предлаже
начине ефикасног решавања истих
евидентира и оверава документацију из домена надлежности Сектора
евидентира и оверава документацију о ангажовању трећих лица
обезбеђује израду и достављање надлежним органима, као и службама у Предузећу,
потребних анализа и извештаја који се односе на послове из делокруга рада Сектора
учествује у припреми техничке спецификације и описа добара и услуга за покретање
интерних наруџбеница из домена рада Службе и стара се о њиховом благовременом
покретању
обезбеђује израду подлога за План пословања у областима којима руководи
учествује у изради и примени интерних прописа/аката из области надлежности свих
Служби у Сектору
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области надлежности Сектора.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Самосталног сектора.

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Самосталног сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Самосталног сектора

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине.

Шифра: 44
Назив посла:

Стручњак за ванредне ситуације

Организациона целина

Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручњака






Опис посла








Додатни опис средњи
ниво



пружа стручну подршку у координацији и организацији рада Сектора; уско сарађује
са Службом за БЗР и ЗОП, као и Службом за ФТО и заштиту пословања
организује вођење евиденције о потенцијалним удесима/ванредним ситауацијама
предлаже превентивне мере у циљу смањења ризика од појаве потенцијалних
узрока ванрадних ситуација/удеса; даје стручно мишљење приликом одређивања
мера за унапређење реализације
врши инструктивну контролу и евалуацију применe планова заштите од
удеса/ванредних ситуација и предлаже и организује спровођење мера за подизање и
уједначавања квалитета примене;
предлаже и координира спровођење обука запослених за реаговање у случају
удеса/ванредних ситуација
координира рад са ОЈ унутар ЈП ЕМС приликом удесa/ванредних ситуација
израђује анализу спровођења планова заштите у ванредним ситуацијама и
организује израду релевантних извештаја о удесу/ванредној ситуацији и мерама
предузетим на отклањању последица
сарађује са државним органима, надлежним министарствима и установама
надлежним за ванредне ситуације
пружа стручну подршку у припреми планова пословања и планова јавних набавки за
потребе из области ванредних ситуација, координира спровођење планова,
организује покретање процедура набавке добара и услуга и организује послове
праћења предметних набавки
прати законску регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области ванредних ситуација
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произилазе из природе описаног посла
израђује стручне анализе из домена свог рада.
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира
измене постојећих процеса и процедура.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област друштвено- хуманистичких, природноматематичких, техничко-технолошких наука или информационих технологија

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, организационе и презентационе вештине, возачка дозвола Б категорије

Шифра: 746
Назив посла:

Стручњак за безбедност и здравље на раду – Стручњак за БЗР и ЗОП

Организациона целина

Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручњака






Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

пружа стручну подршку у координацији и организацији рада Сектора; уско сарађује
са Службом за БЗР и ЗОП;
предлаже превентивне мере БЗР и ЗОП у циљу смањења ризика; даје стручно
мишљење приликом одређивања мера за унапређење реализације;
врпши инструктивну контролу и евалуацију примене мера БЗР и ЗОП, прeдлaжe и
иницирa aктивнoсти зa пoбoљшaњe стaњa бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду и
заштите од пожара;
предлаже и координира спровођење обука запослених из области БЗР и ЗОП;
прaти, идeнтификуje, aнaлизирa, пружa кoнсултaциje и тумaчeњe у пoглeду зaкoнских
и прaтeћих прoписa, стрaтeгиje и других прoгрaмa из oблaсти БЗНР.
иницирa, грaди и oдржaвa oднoсe сa унутрaшњим и спoљним сaрaдницимa у циљу
рaзвoja и прoмoциje бeзбeднoсти и здрaвљa нa рaду и заштите од пожара;
сарађује са државним органима, надлежним министарствима и установама
надлежним БЗР и ЗОП рaди усклaђивaњa интeрних aкaтa и зaкoнских прoписa;
пружа стручну подршку у припреми планова пословања и планова јавних набавки за
потребе из области безбедности и здравља на раду и заштите од пожара,
координира спровођење планова, организује покретање процедура набавке добара
и услуга и организује послове праћења предметних набавки;
унaпрeђуje и усaвршaвa стручнo знaњe, пoхaђa скупoвe сa тeмaтикoм из oблaсти
БЗР и ЗОП, прaти прoписe, публикaциje и стручну литeрaтуру у oвoj oблaсти.
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произилазе из природе описаног посла



израђује стручне анализе из домена свог рада.




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира
измене постојећих процеса и процедура.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област друштвено- хуманистичких, природноматематичких, техничко-технолошких наука или информационих технологија

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, организационе и презентационе вештине, возачка дозвола Б категорије

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 у договору са директором / руководиоцем, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова , без обзира на област???

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине
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Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 у договору са директором / руководиоцем, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора/ руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта
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Опис посла

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем, планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем, успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за БЗР и ЗОП


Шеф Службе за БЗР и ЗОП





Стручни сарадник за БЗР и ЗОП
Самостални стручни сарадник за БЗР и ЗОП
Специјалиста за БЗР и ЗОП



Специјалиста за координацију послова ЗОП





Сарадник асистент за БЗР и ЗОП
Сарадник за БЗР и ЗОП
Самостални сарадник за БЗР и ЗОП



Стручни сарадник за усклађивање стандарда и праћење законске
регулативе БЗР и ЗОП

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

48



Сарадник за усклађивање стандарда и праћење законске регулативе БЗР и
ЗОП

Шифра: 45
Назив посла:

Шеф Службе за БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира рад Службе, врши контролу рада свих запослених у Служби, као и рад свих
сарадника за БЗР и ЗОП са местом рада у Погонима
 контролише степен тренутне експонираности постојећим ризицима, организује послове
безбедности и здравља на раду и заштите од пожара у ЈП ЕМС
 прати и спроводи законске прописе и интерна акта из области БЗР и ЗОП и организује
ажурно вођење прописане евиденције из домена рада службе у области БЗР и ЗОП
 сарађује са државним органима и установама надлежним за послове БЗР и ЗОП
 организује послове праћења примене прописаних мера заштите БЗР и ЗОП и њихове
контроле, као и контроле услова рада у радној и животној средини из делокруга рада
Службе
 учествује у припреми планова пословања и планова јавних набавки за потребе из области
БЗР и ЗОП, координира спровођење планова у области БЗР и ЗОП, организује
покретање процедура набавке добара и услуга и организује послове праћења предметних
набавки.
 организује послове праћења контроле исправности средстава за рад, средстава и опреме
за личну заштиту на раду и опреме за заштиту од пожара
 организује израду одговарајућих анализа и извештаја за послове БЗР и ЗОП
 организује послове праћења примене прописаних мера и израду одговарајућих анализа и
извештаја у вези са применом стандарда ОХСАС 18001
 врши инструктивну контролу и евалуацију рада стручних лица на пословима БЗР, ЗОП и
предузима мере за подизање и уједначавања квалитета рада у овој области
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

обавезно - возачка дозвола, стручни испит из области ЗОП, лиценца за лице за БЗР, вештине
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вештине

руковођења, тимски рад

Шифра: 46
Назив посла:

Стручни сарадник за БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 учествује у праћењу примене Акта о процени ризика кроз периодичне контроле и учествује
у ажурирању истог, учествује у припреми предлога општих и нормативних аката, води
евиденције и сачињава извештаје и анализе у области БЗР
 асистира у изради планова контроле БЗР и обавља послове у вези са додатном
здравственом заштитом запослених (претходни и периодични лекарски прегледи,
превентивни прегледи, специјалистички прегледи и сл.)
 асистира приликом примене и спровођења законских прописа и интерних аката из области
БЗР и ЗОП, учествује у изради предлога за нормативне акате и спроводи све прописане
мере у области ЗОП
 асистира у контроли спровођења мера ЗОП, сачињава одговарајуће извештаје и води
прописане евиденције из области БЗР и ЗОП
 асистира у подизању и уједначавању квалитета рада и припреми планове обуке и
спровођењу обука запослених у области БЗР и ЗОП
 асистира при обављању послова контроле исправности средстава за рад, средстава и
опреме за личну заштиту на раду и средстава и опреме за ЗОП
 сарађује са државним органима, надлежним инспекцијским службама, као и са другим
организационим целинама ЈП ЕМС у вези са пословима БЗР и ЗОП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу у коме је распоређен; одговоран је за примену
и управљање постојећим процедурама, као и успостављање нових.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, стручни испит из области ЗОП, лиценца за лице за БЗР
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Шифра: 47
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Самостални стручни сарадник за БЗР и ЗОП
Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС
Послови стручног сарадника
 учествује у праћењу примене Акта о процени ризика кроз периодичне контроле и учествује
у ажурирању истог, припрема предлоге општих и нормативних аката, води евиденције и
сачињава извештаје и анализе у области БЗР
 учествује у изради планова контроле БЗР и обавља послове у вези са додатном
здравственом заштитом запослених (претходни и периодични лекарски прегледи,
превентивни прегледи, специјалистички прегледи и сл.)
 учествује у примени, праћењу и спровођењу законских прописа и интерних аката из
области БЗР и ЗОП, учествује у изради предлога за нормативне акате и спроводи све
прописане мере у области ЗОП
 учествује у контроли спровођења мера ЗОП, сачињава одговарајуће извештаје и даје
предлоге за побољшање стања у области БЗР и ЗОП и води прописане евиденције из
области БЗР и ЗОП
 учествује у утврђивању узрока пожара и сачињава потребне извештаје
 учествује у инструктивној контроли рада стручних лица БЗР, ЗОП, као и подизања и
уједначавања квалитета рада у овој области, учествује у припреми планова обуке и
спроводи обуку запослених у овим областима
 учествује у обављању послова контроле исправности средстава за рад, средстава и
опреме за личну заштиту на раду и средстава и опреме за ЗОП
 сарађује са државним органима, надлежним инспекцијским службама, као и са другим
организационим целинама ЈП ЕМС у вези са пословима БЗР и ЗОП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада.




самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада
активно учествује и даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, стручни испит из области ЗОП, лиценца за лице за БЗР
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Шифра: 48
Назив посла:

Специјалиста за БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 организује праћење примене Акта о процени ризика кроз периодичне контроле и учествује
у ажурирању истог, припрема предлоге општих и нормативних аката, води евиденције и
сачињава извештаје и анализе у области БЗР
 израђује планове контроле БЗР и обавља послове у вези са додатном здравственом
заштитом запослених (претходни и периодични лекарски прегледи, превентивни прегледи,
специјалистички прегледи и сл.
 прати, примењује и спроводи законске прописе и интерна акта из области БЗР и ЗОП,
сачињава предлоге нормативних аката и спроводи све прописане мере у области БЗР и
ЗОП
 врши контролу спровођења мера ЗОП, сачињава одговарајуће извештаје и даје предлоге
за побољшање стања БЗР и ЗОП и води прописане евиденције из области БЗР и ЗОП
 утврђује узроке пожара и сачињава потребне извештаје
 врши инструктивну контролу рада стручних лица БЗР, ЗОП, као и подизања и
уједначавања квалитета рада у овој области, припрема планове обуке и спроводи обуку
запослених у овим областима
 организује послове контроле исправности средстава за рад, средстава и опреме за личну
заштиту на раду и средстава и опреме за ЗОП
 сарађује са државним органима, надлежним инспекцијским службама, као и са другим
организационим целинама ЈП ЕМС у вези са пословима БЗР и ЗОП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада.




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
разматра достављене предлоге и доставља их на реализацију у предвиђеним
роковима
доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме
је распоређен.



дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – возачка дозвола, стручни испит из области ЗОП, лиценца за лице за БЗР
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Шифра: 49
Назив посла:

Специјалиста за координацију послова ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 координира рад свих запослених у области ЗОП, врши контролу спровођења мера ЗОП и
одговара за исте
 израђује планове контроле у области ЗОП, припрема предлоге општих и нормативних
аката у области ЗОП
 организује вођење евиденције, сачињава извештаје и анализе из области ЗОП
 организује послове праћења примене прописаних мера ЗОП и контроле услова рада у
радној и животној средини у сегменту који се односи на ЗОП
 учествује у изради планова јавних набавки за потребе из области ЗОП
 врши инструктивну контролу рада стручних лица на пословима ЗОП и предузима мере за
подизање и уједначавања квалитета рада у овој области
 утврђује узроке пожара и сачињава потребне извештаје
 сарађује са државним органима, надлежним инспекцијским службама, као и са другим
организационим целинама ЈП ЕМС у вези са пословима ЗОП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог радa.

Додатни опис
максимални ниво




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
достављене предлоге и доставља их на реализацију у предвиђеним роковима.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, стручни испит из области ЗОП

Шифра: 50
Назив посла:

Сарадник асистент за БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови сарадника

Опис посла

 асистира у вођењу евиденције у области БЗР и ЗОП
 обавља послове у вези са додатном здравственом заштитом запослених (претходни и
периодични лекарски прегледи, превентивни прегледи, специјалистички прегледи и сл.)
 прати, примењује и спроводи законске прописе и интерна акта из области БЗР и ЗОП
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши контролу спровођења мера БЗР и ЗОП и води прописане евиденције из области
БЗР и ЗОП
 асистира приликом утврђивања узрока пожара
 асистира у обављању послова контроле исправности средстава за рад, средстава и
опреме за личну заштиту на раду и средстава и опреме за ЗОП
 сарађује са државним органима надлежним, инспекцијским службама, као и са другим
организационим целинама ЈП ЕМС у вези са пословима БЗР и ЗОП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

израђује извештаје о обављеним предходним, периодичним, специјалистичким и
другим здравственим прегледима.



израђује и анализира извештаје о обављеним претходним, периодичним,
специјалистичким и другим здравственим прегледима.
Предлаже нове форме система извештавања

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких или техничко-технолошких наука

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, лиценца за лице за БЗР
пожељно- стручни испит из области ЗОП

Шифра: 51
Назив посла:

Сарадник за БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 прати примену Акта о процени ризика кроз периодичне контроле и води евиденције у
области БЗР и ЗОП и сачињава извештаје у овој области
 обавља послове у вези са додатном здравственом заштитом запослених (претходни и
периодични лекарски прегледи, превентивни прегледи, специјалистички прегледи и сл.)
 прати, примењује и спроводи законске прописе и интерна акта из области БЗР и ЗОП
 врши контролу спровођења мера БЗР и ЗОП , сачињава одговарајуће извештаје и даје
предлоге за побољшање стања БЗР и ЗОП и води прописане евиденције из области БЗР
и ЗОП
 учествује у утврђивању узрока пожара
 спроводи обуку запослених у овим областима БЗР и ЗОП
 спроводи послове контроле исправности средстава за рад, средстава и опреме за личну
заштиту на раду и средстава и опреме за ЗОП
 сарађује са државним органима, надлежним инспекцијским службана, као и са другим
организационим целинама ЈП ЕМС у вези са пословима БЗР и ЗОП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


води евиденцију о спроведеним обукама из области БЗР и ЗОП.
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




води евиденцију о спроведеним обукама из области БЗР и ЗОП
припрема извештаје из домена посла.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких или техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – возачка дозвола, лиценца за лице за БЗР
пожељно- стручни испит из области ЗОП

Шифра: 52
Назив посла:

Самостални сарадник за БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 прати примену Акта о процени ризика кроз периодичне контроле и води евиденције у
области БЗР и ЗОП и сачињава извештаје у овој областима
 обавља послове у вези са додатном здравственом заштитом запослених (претходни и
периодични лекарски прегледи, превентивни прегледи, специјалистички прегледи и сл.)
 прати, примењује и спроводи законске прописе и интерна акта из области БЗР и ЗОП
 врши контролу спровођења мера БЗР и ЗОП, сачињава одговарајуће извештаје и даје
предлоге за побољшање стања БЗР и ЗОП и води прописане евиденције из области БЗР
и ЗОП
 учествује у утврђивању узрока пожара
 спроводи обуку запослених у овим областима БЗР и ЗОП
 спроводи послова контроле исправности средстава за рад, средстава и опреме за личну
заштиту на раду и средстава и опреме за ЗОП
 сарађује са државним органима, надлежним инспекцијским службама, као и са другим
организационим целинама ЈП ЕМС у вези са пословима БЗР и ЗОП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



води потребне евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




води потребне евиденције из домена свог рада
израђује извештаје из домена свог рада.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких или техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 године
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – возачка дозвола, лиценца за лице за БЗР
пожељно- стручни испит из области ЗОП

Шифра: 53
Назив посла:

Стручни сарадник за усклађивање стандарда и праћење законске регулативе БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 на основу извештаја о контроли спровођења мера БЗР и ЗОП, сачињава месечне и
годишње извештаје;
 обавља послове у вези са додатном здравственом заштитом запослених (превентивни
прегледи);
 прати, примењује и даје предлоге за усклађивање рада са законским прописима и
интерним актима из области БЗР и ЗОП;
 прати, примењује и даје предлоге за усклађивање рада са стандардима квалитета,
систематизује документацију везану за стандарде и учествује у вођењу евиденције и
припреми предметних извештаја;
 припрема и учествује у спровођењу обуке запослених у областима БЗР и ЗОП;
 припрема и учествује у пословима контроле исправности средстава за рад, средстава и
опреме за личну заштиту на раду и средставаима и опреми за ЗОП;
 прати, припрема и даје предлоге везане за сарадњу са државним органима, надлежним
инспекцијским службама, као и са другим организационим целинама ЈП ЕМС у вези са
пословима БЗР и ЗОП;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада.

Додатни опис
максимални ниво




стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
анализира и прегледа све податке за израду докумената из домена рада.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – возачка дозвола
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Шифра: 54
Назив посла:

Сарадник за усклађивање стандарда и праћење законске регулативе БЗР и ЗОП

Организациона целина

Служба за БЗР и ЗОП / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 на основу извештаја о контроли спровођења мера БЗР и ЗОП, сачињава месечне и
годишње извештаје, систематизује предлоге за побољшање стања БЗР и ЗОП и учествује
у вођењу прописане евиденције из области БЗР и ЗОП;
 обавља послове у вези са додатном здравственом заштитом запослених (превентивни
прегледи);
 прати, примењује и даје предлоге за усклађивање рада са законским прописима и
интерним актима из области БЗР и ЗОП
 прати, примењује и даје предлоге за усклађивање рада са стандардима квалитета,
систематизује документацију везану за стандарде и учествује у вођењу евиденције и
припреми предметних извештаја;
 организује обуке запослених у свим областима БЗР и ЗОП;
 припрема и учествује у пословима контроле исправности средстава за рад, средстава и
опреме за личну заштиту на раду и средставима и опреми за ЗОП;
 прати, припрема и даје предлоге везане за сарадњу са државним органима, надлежним
инспекцијским службама, као и са другим организационим целинама ЈП ЕМС у вези са
пословима БЗР и ЗОП;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

израђује извештаје о извршеним усклађивањима стандарда са законском
регулативом БЗР и ЗОП.



израђује извештаје о извршеним усклађивањима стандарда са законском
регулативом БЗР и ЗОП
предлаже нови систем извештавања у свим областима БЗР и ЗОП.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких наука

Радно искуство

минимум 1 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно -возачка дозвола

Служба за ФТО и заштиту пословања


Шеф Службе за ФТО и заштиту пословања




Специјалиста за ФТО и заштиту пословања
Самостални админстративни сарадник за ФТО и заштиту пословања
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Радник обезбеђења

Одељење за заштиту тајних података




Координатор одељења за заштиту тајних података
Референт за заштиту тајних података

Шифра: 55
Назив посла:

Шеф Службе за ФТО и заштиту пословања

Организациона целина

Служба за ФТО и заштиту пословања / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови шефа Службе
Опис посла радног места

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 oрганизује, кооординира рад Службе и одговара за спровођење свих безбедносних мера
на нивоу ЈП ЕМС
 израђује анализу процене ризика уз састављање релевантних извештаја из ове области
 организује, координира, надгледа и врши обуку запослених у Служби
 врши директну супервизију свих радника обезбеђења (укључујући и трећа лица)
 обједињује и усклађује планска и друга документа која се односе на одбрамбене припреме
Предузећа и физичко-техничко обезбеђење имовине и лица
 израђује предлоге општих аката и других упутстава која се односе на послове ФТО и
одбрамбене припреме
 израђује анализе, извештаје и друге информације из области ФТО и одбрамбених
припрема
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 комуницира са надлежним министарствима и спољним агенцијама које пружају услуге
ФТО
 координира рад и управља запосленим на пословима ФТО са местом рада у Погонима
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

пожељно - лиценца за процену ризика за заштиту лица, имовине и пословања, вештине
руковођења; тимски рад;
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вештине

Шифра: 56
Назив посла:

Специјалиста за ФТО и заштиту пословања -

Организациона целина

Служба за ФТО и заштиту пословања / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови стручног сарадника
Опис посла радног места

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 у координацији са шефом Службе организује рад ФТО, планира и организује контролу
рада обезбеђења на свим објектима
 припрема и израђује кривичне пријаве за настале штете на објектима ЈП ЕМС
 остварује сарадњу са припадницима Министарства унутрашњих послова на терену и
учествује у увиђајним радњама поводом насталих штета
 припрема и издаје дозволе за улазак трећих лица у објекте ЈП ЕМС
 учествује у изради планова одбране и израђује извештаје о стању безбедности
одбрамбених припрема
 по потреби остварује сарадњу са специјализованим предузећима која врше обезбеђење
објеката ЈП ЕМС
 учествује у обуци и непосредном оспособљавању извршилаца на пословима ФТО
 организује пријем, отварање, прегледање, разврставање, административно-техничку
обраду, отпремање и чување документа са ознаком степена тајности- „државна тајна“,
„строго поверљиво“, „поверљиво“ и „интерно“;
 организује рад на документима у безбедној зони,
 спроводи мере заштите од неовлашћеног коришћења тајних података
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада.




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
разматра достављене предлоге и доставља их на реализацију у предвиђеним
роковима, предлаже мере за повећање ефикасности рада у организационој јединици
у којој је распоређен

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - лиценца за процену ризика за заштиту лица, имовине и пословања
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Шифра: 57
Назив посла:

Самостални админстративни сарадник за ФТО и заштиту пословања

Организациона целина

Служба за ФТО и заштиту пословања / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови сарадника
Опис посла радног места

Опис посла

 асистира шефу Службе у вођењу документације из области рада Службе
 обавља све административне послове на нивоу Самосталног сектора
 води рачуна о документацији и координира активности архивирања документације
Сектора са Службом за опште послове, у циљу спровођења процедуре архивирања
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



води евиденцију о обављеним административним пословима.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденцију о обављеним административним пословима
припрема извештаје из домена посла.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких или техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 58
Назив посла:

Радник обезбеђења

Организациона целина

Служба за ФТО и заштиту пословања / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Оперативни послови
Опис посла радног места

Опис посла

 обезбеђује континуиран, координиран и ефикасан рад Службе, обезбеђује да сви ризици
по запослене и имовину и пословање ЈП ЕМС на време буду идентификовани и спречени
 имплементира све процедуре Предузећа, везане за безбедност имовине и лица на раду у
ЈП ЕМС
 предузима све мере превентивног деловања, нарочито при ванредним догађајима или
инцидентима
 надгледа и управља опремом која му је дата на коришћење, рукује опремом за видео
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надзор (картична контрола и чување кључева)
 руководи процесом евакуације и спашавања до доласка надлежних органа
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду.




одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
стара се о примени процедура у домену свог рада и предлаже измену истих

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

основно образовање или средње образовање без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање.

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - лиценца за вршење основних послова службеника обезбеђења - без оружја

Шифра: 747
Назив посла:

Координатор Одељења за заштиту тајних података

Организациона
целина

Одељење за заштиту тајних података/Служба за ФТО и заштиту пословања/Самостални сектор
за логистику/ЈП ЕМС

Врста посла

Послови координатора одељења/групе послова




Опис посла










Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




организује пријем, отварање, прегледање, разврставање, административно-техничку
обраду, отпремање и чување докумената са ознаком степена тајности - ДРЖАВНА
ТАЈНА, СТРОГО ПОВЕРЉИВО, ПОВЕРЉИВО И ИНТЕРНО;
прати правилност одређивања степена тајности података;
води регистар тајних података и спроводи мере заштите од неовлашћеног коришћења
тајних података;
води евиденцију о издатим сертификатима;
организује рад на документима у безбедносној зони;
спроводи мере криптозаштите;
врши координацију и организацију рада у Одељењу, предлагање и спровођење
унапређења рада у Одељењу;
врши праћење и обезбеђивање законских прописа и примену аката из области
тајности података;
врши предлагање усавршавања процедура у складу са изменама прописа;
израђује извештаје и анализе из области тајности података;
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произилазе из природе описаног посла
обавља послове везане за анализу процеса рада у Одељењу у циљу побољшања
рада запослених
обавља послове везане за анализу процеса рада у Одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом делу
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за који је надлежан .
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

Високо образовање и више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ, област
друштвено-хуманистичких наука

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

сертификат за приступ тајним подацима

Шифра: 748
Назив посла:

Референт за заштиту тајних података

Организациона
целина

Одељење за заштиту тајних података/Служба за ФТО и заштиту пословања/Самостални сектор
за логистику/ЈП ЕМС

Врста посла
Послови референта



Опис посла









Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



врши евидентирање и чување докумената и уговора који садрже тајне податке;
врши означавање докумената и омота докумената;
води евиденције корисника и евиденције о приступу тајним подацима, као и чување
тих евиденција;
врши умножавања и израђује изводе из тајних података;
врши паковање и достављање тајних података унутар и ван безбедносне зоне;
креира образце приликом сваког копирања и креирања тајних података
врши означавање преграда у орманима и касама у којима се чувају тајни подаци;
спроводи поступак уништавања тајних података;
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произилазе из природе описаног посла
доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу
доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу
учествује у припреми презентација из области рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

средње образовање, без обзира на подручје рада у коме је стечено образовање

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

сертификат за приступ тајним подацима
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Служба за текуће одржавање


Шеф Службе за текуће одржавање

Одељење за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта







Координатор Одељења за текуће одржавање грађевинских објеката и
одмаралишта
Инжењер специјалиста за текуће одржавање грађевинских објеката
Оперативни инжењер сарадник за текуће одржавање грађевинских објеката
Техничар сарадник за текуће одржавање грађевинских објеката
Самостални техничар за текуће одржавање грађевинских објеката
Самостални сарадник организатор за послове одмаралишта

Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката








Координатор Одељења за одржавање хигијене пословних и других објеката и
одмаралишта
Предрадник за опште послове
Радник на телефонској централи
Помоћни радник за услужне послове
Помоћни радник за физичке послове
Самостални референт за управљање имовином
Самостални сарадник за управљање имовином

Шифра: 59
Назив посла:

Шеф Службе за текуће одржавање

Организациона целина

Служба за текуће одржавање / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови шефа Службе
Опис посла радног места

Опис посла

 организује и координира рад Службе
 непосредно контролише извршиоце и квалитет извршених услуга које се односе на текуће
одржавање грађевинских објеката, коришћење одмаралишта Предузећа, на одржавање
хигијене и обављање помоћних и сличних послова у објектима ЈП ЕМС
 врши координацију послова који се односе на евиденцију и управљање имовином на
нивоу ЈП ЕМС
 учествује у припрема подлога за израду Плана пословања;
 учествује у припрема техничке спецификације и описа добара и услуга за покретање
интерних наруџбеница из домена рада Службе
 израђује разне врсте извештаја из домена рада Службе
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 идентификује, процењује и прати ризике у организационом делу којим руководи
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 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у праксе
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 60
Назив посла:

Координатор Одељења за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта

Организациона целина
Одељење за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта / Служба за текуће
одржавање / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови координатора Одељења/групе послова
Опис посла радног места





Опис посла








Додатни опис средњи
ниво



координира и организује рад Одељења
координира и учествује у изради дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада Одељења, као и у изради техничког дела
конкурсне документације и реализацији јавних набавки
координира послове везане за одмаралишта Предузећа
координира и израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности
Одељења и прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
води уговоре из области текућег одржавања грађевинских објеката са одређивањем
приоритета и динамике реализације
контролише и верификује степен реализације уговора из области рада Одељења
учествује у обезбеђењу подлога и изради пројектних задатака за пројекте из области
рада Одељења
учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као
и у раду стручних тимова ЈП ЕМС
прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе
и примењује на област рада и предлаже мере унапређења процедура у Служби
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.
обавља послове везане за анализу процеса рада у Одељењу у циљу побољшања
рада запослених
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Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у Одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких или техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезнo-возачка дозвола
пожељно- лиценца 314, тимски рад , вештине руковођења

Шифра: 61
Назив посла:

Инжењер специјалиста за текуће одржавање грађевинских објеката

Организациона целина
Одељење за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта / Служба за текуће
одржавање / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови инжењера
Опис посла радног места




Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

учествује у текућем одржавању објеката из надлежности Одељења
учествује у изради дела годишњег Плана набавки добара, радова и услуга за објекте
из надлежности рада Одељења, као и у изради техничког дела конкурсне
документације у реализацији набавки
израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности Одељења и
прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
води уговоре из области текућег одржавања грађевинских објеката са одређивањем
приоритета и динамике реализације
прати уговоре из области текућег одржавања грађевинских објеката
верификује степен реализације уговора из области рада Одељења
израђује подлоге и пројектне задатке за пројекте из области рада Одељења
учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
прати законе,правилнике,нормативе и стручне стандарде из области рада Одељења
и примењује на област рада и предлаже мере унапређења процедура у Одељењу
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен,а који произилазе из природе описаног посла.



врши детаљну анализу обављених послова у домену рада.




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију, предлаже мере за
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повећање ефикасности рада у организационој јединици у којој је распоређен
Повећани ризици:

Дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

Високо образовање,минимун 240 ЕСПБ бодова, област друштвено -хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 5 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад , обавезна возачка дозвола

Шифра: 62
Назив посла:

Оперативни инжењер сарадник за текуће одржавање грађевинских објеката

Организациона целина
Одељење за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта / Служба за текуће
одржавање / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови оперативног инжењера
Опис посла радног места





Опис посла







учествује у текућем одржавању објеката из надлежности Службе;
учествује у изради дела годишњег Плана набавки добара, радова и услуга за објекте
из
надлежности рада Одељења као и у изради техничког дела конкурсне документације
и реализацији јавних набавки
израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности Одељења и прати
реализацију планова
прати уговоре из области текућег одржавања грађевинских објеката
утврђује степен извршења услуга и радова и оверава документацију за плаћање и
уноси податке у пословно информациони систем
учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада и предлаже мере унапређења процедура у Служби
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



учествује у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада.

Додатни опис
максимални ниво




учествује у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада.
даје предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвено-
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спреме:

хуманистичких или техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, обавезна возачка дозвола

Шифра: 63
Назив посла:

Техничар сарадник за текуће одржавање грађевинских објеката

Организациона целина

Врста посла

Одељење за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта / Служба за текуће
одржавање / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС
Послови техничара и техничке интервенције
Опис посла радног места




Опис посла






Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

обавља текуће одржавање објеката из надлежности Службе
учествује у изради техничког дела конкурсне документације и комисијама за јавне
набавке
учествује у изради извештаја о статусу активности за објекте из надлежности
одељења
учествује у праћењу уговора из области текућег одржавања објеката из надлежности
одељења
утврђује степен извршења услуга и радова и уноси податке у пословно
информациони систем
прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



превентивно контролише и одржава средства рада.




превентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад, предлаже
побољшање процеса рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
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вештине

тимски рад, пожељно-поседовање дозволе „Б“ категорије

Шифра: 64
Назив посла:

Самостални техничар за текуће одржавање грађевинских објеката

Организациона целина
Одељење за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта / Служба за текуће
одржавање / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
Опис посла радног места



Опис посла








самостално обавља текуће одржавање објеката из надлежности Одељења
учествује у изради техничког дела конкурсне документације и комисијама за јавне
набавке
израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности Одељења
прати уговоре из области текућег одржавања објеката из надлежности Одељења
утврђује степен извршења услуга и радова и уноси податке у пословно
информациони систем
прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада
предлаже мере за побољшање процеса рада
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду.

Додатни опис
максимални ниво




одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 5 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно-поседовање дозволе „Б“ категорије

Шифра: 65
Назив посла:

Самостални сарадник организатор за послове одмаралишта

Организациона целина
Одељење за текуће одржавање грађевинских објеката и одмаралишта / Служба за текуће
одржавање / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

68

Врста посла

Послови сарадника
Опис посла радног места

Опис посла

 обавља све послове везане за одмаралишта ЈП ЕМС
 израђује резервације одмаралишта за запослене
 израђује налоге за фактурисање за коришћење пословних објеката и налоге за плаћање
боравишне таксе
 учетвује у изради одлуке за коришћење пословних објеката за одмор и рекреацију
 предлаже текуће одржавање постојећих одмаралишта и предлаже набавку стредстава и
материјала за текуће одржавање
 обавља послове логистичке подршке у циљу сачињавања извештаја и анализа
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



води евиденцију о свим издатим налозима

Додатни опис
максимални ниво




води евиденцију о свим издатим налозима
припрема извештаје из домена посла.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких наука

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 66
Назив посла:

Координатор Oдељења за одржавање хигијене пословних и других објеката и
одмаралишта

Организациона целина
Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката / Служба за текуће одржавање /
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови координатора Одељења/групе послова



Опис посла





организује и координира рад Одељења
непосредно контролише извршиоце и квалитет извршених услуга које се односе на
одржавање хигијене и обављање помоћних и сличних послова у објектима ЈП ЕМС
прати стање опреме и потрошног материјала из домена надлежности Службе
координира спровођење специјализоване обуке извршилаца у складу са прописима
из области безбедности и здравља на раду, заштите од пожара, као и о испуњености
потребних законских услова за запослене
евидентира и оверава документацију о ангажовању трећих лица
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Додатни опис средњи
ниво




Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



учествује у припрема подлога за израду Плана пословања
учествује у припреми техничке спецификације и описа добара и услуга за покретање
интерних наруџбеница из домена рада Службе
израђује разне врсте извештаја из домена рада Службе
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области надлежности Службе
идентификује, процењује и прати ризике у организационом делу којим руководи
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.
обавља послове везане за анализу процеса рада у Одељењу у циљу побољшања
рада запослених.
обавља послове везане за анализу процеса рада у Одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвенохуманистичких наука.

Радно искуство

минимум 3 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 67
Назив посла:

Предрадник за опште послове

Организациона целина

Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката / Служба за текуће одржавање /
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Оперативни послови

Опис посла

 организује одржавање хигијене у објекту ЈП ЕМС, као и припадајућем дворишном кругу
 одговара за уредност пословних просторија из области надлежности Службе
 даје налоге за додатним одржавањем просторија као и припадајућег простора ван
објеката
 стара се о потребним количинама потрошног материјала за обављање послова у њиховој
надлежности
 врши контролу хигијене у објектима ЈП ЕМС
 сачињава извештај о утрошеном материјалу
 сачињава извештај о раду
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



учествује у набавци потрошног материјала

Додатни опис



учествује у набавци потрошног материјала
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максимални ниво
Повећани ризици:

учествује у предлогу за ефикасније обављање послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 68
Назив посла:

Радник на телефонској централи

Организациона целина

Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката / Служба за текуће одржавање /
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Оперативни послови

Опис посла






обавља пријем и успоставу веза преко аутоматске телефонске централе
брине о исправности опреме коју користи
пријављује кварове и сметње надлежној Служби
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



учествује у припреми извештаја из организационог дела у коме је распоређен

Додатни опис
максимални ниво




учествује у припреми извештаја из организационог дела у коме је распоређен
учествује у предлогу за ефикасније обављање послова

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање,без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

није потребно

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине
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Шифра: 69
Назив посла:

Помоћни радник за услужне послове

Организациона целина

Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката / Служба за текуће одржавање /
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови помоћног радника

Опис посла







одржава хигијену у објектима ЈП ЕМС
припрема кафу и друге напитке у објектима ЈП ЕМС
израђује потребне извештаје о утрошку потрошног материјала у објектима ЈП ЕМС
пријем, смештај и оргинизација боравка у објектима за одмор и рекреацију ЈП ЕМС
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



асистира приликом набавке потрошног материјала.

Додатни опис
максимални ниво




асистира приликом набавке потрошног материјала
стара се да хигијена у објекту увек буде на задовољавајућем нивоу.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

основно образовање или средње образовање без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

санитарни преглед (за кафе куварицу)

Шифра: 70
Назив посла:

Помоћни радник за физичке послове

Организациона целина

Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката / Служба за текуће одржавање /
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови помоћног радника

Опис посла

 одржава хигијену у објекту ЈП ЕМС, као и припадајућем дворишном кругу
 обавља мање сложене помоћне физичке послове
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



асистира приликом набавке потрошног материјала.

Додатни опис



асистира приликом набавке потрошног материјала

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

72

максимални ниво
Повећани ризици:



стара се да хигијена у објекту увек буде на задовољавајућем нивоу.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

основно образовање или средње образовање без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 71
Назив посла:

Самостални референт за управљање имовином

Организациона целина

Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката / Служба за текуће одржавање /
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови раферента

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израда свих помоћних прегледа за извршење баркодирања основних средстава (ппровера
доделе бар кода, штампа додељених баркодова са налепницама, САП задужења у више
пословних области);
 праћење динамике баркодирања основних средстава у ЈП ЕМС и израда кварталних и
годишњег извештаја о стању баркодирања основних средстава;
 извршење преноса задужења ситног инвентара између запослених;
 штампање листи задужења запослених и давање инструкција о поступку раздужења;
 обављање свих консултантских послова који се односе на организацију и спровођење
пописа;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу



доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу
учествује у припреми презентација из области рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 72
Назив посла:

Самостални сарадник за управљање имовином

Организациона целина

Одељење за одржавање хигијене пословних и других објеката / Служба за текуће одржавање /
Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

Послови сарадника

Опис посла

 непосредно извршење баркодирања основних средстава, израда и достава кварталних и
годишњег извештаја по пописним областима из своје надлежности;
 пружање стручне помоћи пописним комисијама приликом извршења пописа у делу који се
односи на употребу апарата за баркодирање (psion) и давање подлога за пренос основних
средстава и ситног инвентара;
 врши претходну проверу свих фактура и припрема предлоге за рефундацију трошкова
закупцима пословног простора ЈП ЕМС у складу са закљученим уговорима;
 врши ажурирање базе података баркодираних основних средстава, на основу добијених
података о стању основних средстава, укључујући и новонабављена;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



води евиденцију свих докумената који настају у области његовог рада.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденцију свих докумената који настају у области његовог рада
припрема извештаје из домена посла.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, без обзира на област

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине
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Самостално одељење за рад на територији




Стручни сарадник
Самостални стручни сарадник
Специјалиста стручни сарадник




Сарадник
Самостални сарадник



Самостални референт

Шифра: 523
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Стручни сарадник
Самостално одељење за рад на територији / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС
послови стручног сарадника
 припрема податке за све релевантне извештаје по налогу овлашћеног лица,
 по налогу овлашћеног лица прибавља потребну документацију и сарађује са другим
организационим јединицама
 по налогу овлашћеног лица учествује у припреми општих аката из делокруга рада
Предузећа,
 води и ажурира евиденцију о свим документима из домена свог рада ,
 учествује у вођењу и ажурирању базе општих аката на нивоу Предузећа (важећим и
архивираним)
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде
 обавља и друге послове по налогу овлашћеног лица у складу са својом стручном
спремом и врстом занимања.

Додатни опис средњи
ниво



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада.

Додатни опис
максимални ниво




стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
анализира и прегледа све податке за израду плана.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине
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Шифра: 524
Назив посла:

Самостални стручни сарадник

Организациона целина

Самостално одељење за рад на територији / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у изради свих релевантних извештаја по налогу овлашћеног лица,
 по налогу овлашћеног лица прибавља потребну документацију и сарађује са другим
организационим јединицама
 по налогу овлашћеног лица учествује у изради општих аката из делокруга рада
Предузећа,
 води и ажурира евиденцију о свим документима из домена свог рада ,
 води и ажурира базу општих аката на нивоу Предузећа (важећим и архивираним)
 учествује у припреми коресподенције са надлежним институцијама у циљу прибављања
неопходних сагласности, дозвола и мишљења
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде,
 обавља и друге послове по налогу овлашћеног лица у складу са својом стручном
спремом и врстом занимања


самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада.




самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада
активно учествује на састанцима и даје конструктивне предлоге за унапређење
ефикасности послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање

Радно искуство

миимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 525
Назив посла:

Специјалиста стручни сарадник

Организациона целина

Самостално одељење за рад на територији / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 израђује све релевантне извештаје по налогу овлашћеног лица,
 по налогу овлашћеног лица прибавља потребну документацију и сарађује са другим
организационим јединицама
 по налогу овлашћеног лица учествује у изради општих аката из делокруга рада
Предузећа,
 стара се о уредности и ажурности евиденције о свим документима из домена свог рада ,
 стара се о коресподенцији са надлежним институцијама у циљу прибављања неопходних
сагласности, дозвола и мишљења,
 стара се о ажурирању базе општих аката на нивоу Предузећа (важећим и архивираним)
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде,
 обавља и друге послове по налогу овлашћеног лица у складу са својом стручном
спремом и врстом занимања


прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада.




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
разматра достављене предлоге и доставља их на реализацију у предвиђеним
роковима, предлаже мере за повећање ефикасности рада за организациони део у
коме је распоређен

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, без обзира на подручје рада у којем је
стечено образовање

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 526
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Сарадник
Самостално одељење за рад на територији / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС
послови сарадника
 припрема податке за све релевантне извештаје по налогу овлашћеног лица,
 по налогу овлашћеног лица прибавља потребну документацију и сарађује са другим
организационим јединицама
 по налогу овлашћеног лица учествује у припреми општих аката из делокруга рада
Предузећа,
 води и ажурира евиденцију о свим документима из домена свог рада ,
 учествује у вођењу и ажурирању базе општих аката на нивоу Предузећа (важећим и
архивираним)
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде
 обавља и друге послове по налогу овлашћеног лица у складу са својом стручном
спремом и врстом занимања
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Додатни опис средњи
ниво



анализира потребу уговарања у домену рада

Додатни опис
максимални ниво




анализира потребу уговарања у домену рада
води рачуна о роковима приликом закључења уговора.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Више образовањестечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, без обзира на
подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 527
Назив посла:

Самостални сарадник

Организациона целина

Самостално одељење за рад на територији / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 учествује у изради свих релевантних извештаја по налогу овлашћеног лица,
 по налогу овлашћеног лица прибавља потребну документацију и сарађује са другим
организационим јединицама
 по налогу овлашћеног лица учествује у изради општих аката из делокруга рада
Предузећа,
 води и ажурира евиденцију о свим документима из домена свог рада ,
 води и ажурира базу општих аката на нивоу Предузећа (важећим и архивираним)
 учествује у припреми коресподенције са надлежним институцијама у циљу прибављања
неопходних сагласности, дозвола и мишљења
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде,
 обавља и друге послове по налогу овлашћеног лица у складу са својом стручном
спремом и врстом занимања.

Додатни опис средњи
ниво



води евиденцију о свим документима који настају у раду одељења.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденцију о свим документима који настају у раду одељења
припрема извештаје из домена посла.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, без обзира на
подручје рада у којем је стечено образовање
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Радно искуство

миимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 528
Назив посла:

Самостални референт

Организациона целина

Самостално одељење за рад на територији / Самостални сектор за логистику / ЈП ЕМС

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 пружа административно техничку помоћ из домена свог рада по налогу овлашћеног лица
 припрема материјал, врши копирање и друге манипулативне радње по налогу овлашћеног
лица
 води евиденцију о укупном броју часова остварених у прерасподели радног времена на
нивоу Предузећа и по организационим целинама
 сарађује и комуницира са евидентичарима часова по организационим целинама
 израђује извештаје о стању часова остварених у прерасподели радног времена на нивоу
Предузећа и по организационим целинама и доставља надлежнима
 прикупља податке о искоришћености часова остварених у прерасподели радног времена
на нивоу Предузећа и по организационим целинама и доставља надлежнима
 обавља и друге послове по налогу овлашћеног лица у складу са својом стручном
спремом и врстом занимања

доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу



доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу
учествује у припреми презентација из области рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине
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ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ




Извршни директор за пренос електричне енергије
Помоћник извршног директора за пренос електричне енергије





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 3
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Извршни директор за пренос електричне енергије
Пренос електичне енергије
Послови Генералног директора, Заменика генералног директора и Извршних директора



Опис посла

Повећани ризици:

обавља послове руковођења из делатности преноса електричне енергије
предузима мере за реализацију утврђене пословне политике, планова и програма
рада у делатности преноса електричне енергије

координира послове из области преноса електричне енергије са пословима других
корпоративних целина jавног предузећа

сарађује са државним институцијама, произвођачима, купцима и дистрибутерима
електричне енергије, као и пословним партнерима из области преноса електричне
енергије

предузима мере за унапређење пословања и развој делатности преноса електричне
енергије

обавља и друге послове сагласно Акту о систематизацији радних места.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године;

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима;

Познавање рада на
рачунару

обавезно – МS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;
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Шифра: 12
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Помоћник извршног директора за пренос електричне енергије
Пренос електичне енергије
Послови корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора





координира и контролише издавање техничких услова за електроенергетске
сагласности
координира и контролише праћење и извештавање о стању елемената ЕЕС,
укључујући и погонске догађаје
учествује у технолошком развоју елемената ЕЕС
учествује у изради техничког дела тендера за јавне набавке и учествује у њиховој
реализацији
учествује у изради планова развоја ЕЕС
координира и контролише планирање и праћење извршавања научних,
истраживачко-развојних и стручно-иновативних пројеката, и непосредно учествује у
оваквим пројектима
учествује у раду Комисија за интерни технички пријем нових и реконструисаних
објеката у власништву ЈП ЕМС и трећих лица
учествује у изради планова пословања ЈП ЕМС
учествује у раду Комисија за израду техничке регулативе.



сачињава извештај усвим аспектима рада Преноса еектричне енергије .




сачињава извештај усвим аспектима рада Преноса еектричне енергије .
иницира увођење нових процеса у домену радаа у циљу повећања ефикасности рада
преноса електричне енергије




Опис посла






Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно – МS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине
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Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Пренос електичне енергије / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у
оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководииоца, одговара на
позиве, писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Пренос електичне енергије / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у
оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора/ руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора/ руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Пренос електичне енергије / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у
оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем, успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора/ руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно- МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

ТЕХНИКА



Директор Технике
Помоћник директора Технике





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 78
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Директор Технике
Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора



Опис посла







одговоран је за координацију између Сектора и помоћника директора у Техници са
припремом и одржавањем редовних месечних и ванредних колегијума Технике,
праћење и спровођење закључака и задужења са колегијума
одговоран је за координацију између Технике и Дирекције за пренос електричне
енергије у изради планова одржавања
учествује у изради планова развоја преносне мреже Предузећа
одговоран је и контролише израду техничких извештаја о раду Предузећа и
одговоран је за израду техничких параметара за оцену успешности Предузећа
одговоран је за рад техничких стручних тела Предузећа (радна група за управљање
и погон и др.)
одговоран је за праћење, анализу и примену нових техничо-технолошких решења у
Предузећу
одговоран је за планирање и праћење извршавања и координације научних,
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






истраживачко-развојних и стручно-иновативних пројеката
координира, учествује и одговоран је за израду техничке регулативе Предузећа
одговоран је за интерно-техничке прегледе нових и реконструисаних ЕЕ-објеката по
потреби
одговоран је за процес припреме, спровођења и реализације јавних набавки
учешће у пријемним испитивањима важније опреме по потреби
координира и одговоран је за израду основне техничке документације ЕЕ-објеката
Предузећа
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 79
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Помоћник директора Технике
Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
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Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



координација послова више Сектора, и по потреби са осталим организационим
јединицама ЈП ЕМС, према налозима директора Технике
обавља и прати дугорочне пројектне послове за које је неопходно ангажовање
служби различитих специјалности у Преносу електричне енергије, према налозима
директора Технике
одговоран за анализу рада елемената ЕЕС, праћење технолошког развоја елемената
ЕЕС и израду техничког дела тендерске документације
координира унапређењем и ажурирањем каталога потреба ЈП ЕМС из области које
покрива Техника
одговоран за израду сугестија и предлога за унапређење функционисања
технолошких система који се користе у Преносу електричне енергије
одговоран за планирање и праћење извршавања и координацију научних,
истраживачко-развојних и стручно-иновативних пројеката, као и непосредно учешће у
оваквим пројектима;
одговоран за анализе функционисања информационих система који се користе у
Дирекцији за пренос и предлагање мера за унапређење нових информационих и
комуникационих технологија
одговоран за ревизију техничких решења из области развоја ЈП ЕМС, које се
предлажу директору Технике
учествује у изради планова пословања ЈП ЕМС
учествује у раду Комисија за израду планова развоја ЕЕС
учествује у раду Комисија за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
сачињава извештај о раду Технике




сачињава извештај о раду Технике
иницира увођење нових процеса у домену радаа у циљу повећања ефикасности рада
Технике
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Техника / Пренос електричне енергије / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 у договору са директорима/ руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора/ руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора/ руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Техника / Пренос електричне енергије / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 у договору са директорима/ руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора/ руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора/ руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Техника / Пренос електричне енергије / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором/ руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора/ руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Сектор за високонапонска постројења

 Руководилац Сектора за високонапонска постројења
 Стручњак за високонапонска постројења
 Секретарица
Шифра: 80
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за високонапонска постројења
Сектор за високонапонска постројења / Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора







Опис посла








руководи радом Сектора и координира рад Служби са Погонима, Секторима и
субјектима ван Предузећа,
одговоран је за израду технолошких поступака за одржавање ВН постројења и за
обједињавање и контролу планова одржавања који израђују ППП
одговоран за техничку и логистичку подршку пословима одржавања ВН постројења
које обављају ППП
праћење и извештавање о пословима одржавања ВН постројења; израда извештаја
о стању ВНО у постројењима ЈП ЕМС
координација развојних послова из области ВН постројења
издавање техничких услова за објекте ЈП ЕМС и трећих лица из делокруга рада
Сектора за високонапонска постројења, као и издавање техничких услова и
сагласности правним лицима за изградњу објеката у близини ТС и РП
учешће у раду Комисија за интерно технички преглед нових и реконструисаних ТС
или делова ТС и њихово стављање у погон
учешће у изради техничког дела тендера за јавне набавке и учешће у њиховој
реализацији
преглед и усаглашавање техничке документације са произвођачима ВН опреме као и
израда плана обуке и плана и програма пријемних испитивања ВН опреме
праћење обавеза из законодавне регулативе, националних стандарда и интерних
прописа из области деловања и организација њиховог спровођења
учешће у раду стручних тела и учешће у изради планова
учешће у раду Комисија за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

Додатни опис
максимални ниво




предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника-енергетика

Радно искуство

минимум 5 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451
Стручна компетенција (специјалистичке обуке из домена деловања), вештине руковођења,
тимски рад.

Шифра: 81
Назив посла:

Стручњак за високонапонска постројења

Организациона целина

Сектор за високонапонска постројења / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови стручњака






Опис посла









пружа техничку и логистичку подршку запосленима у Сектору за ВНП, Службама
одражавања Погона подручја преносног система, као и другим организационим
јединицама JП ЕМС и трећим лицима
координира радове у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, саставља извештаје о узроцима догађаја,
стању опреме, расположивости постројења и превентивним мерама у циљу
спречавања поремећаја
идентификује, процењује и прати показатеље квалитета рада система и ризика у
области експлоатације и одржавања високонапонске опреме
израђује програме и учествује у пријемним и функционалним испитивањима опреме
(FAT и SAT)
води послове на дефинисању техничких услова, прегледу, интерној ревизији и
давању сагласности на пројектно-техничку документацију за део који се односи на
високонапонски део постројења, уземљивачке и системе сопствене потрошње, при
изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица
прати законску регулативу припадајуће стандарде и интерну регулативу, координира
са одговарајућим службама на њиховом спровођењу.
планира, прати и координира научне, развојне и иновативне пројекате из области
високонапонских постројења и опреме,
прати развој уређаја и испитне опреме, као и развој нових испитних метода,
процењује њихову применљивост и учествује у њиховој имплементацији
води израду интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање високонапонских постројења и опреме
води послове на изради Плана развоја ЕЕС и Плана пословања ЈП ЕМС
дефинише програме обука за запослене у Сектору за ВНП и Службама одржавања у
Погонима преноса и учествује у њиховој реализацији
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



израђује стручне анализе из домена свог рада


израђује стручне анализе из домена свог рада

даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехника – енергетика

Радно искуство

минимум 8 година на пословима испитивања и одржавања ВНП

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451
стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад и рад под притиском.

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за високонапонска постројења / Техника / Пренос електричне енергије / типско радно
место (може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП
ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора/ руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за одржавање високонапонске опреме
 Шеф Службе за одржавање високонапонске опреме
 Инжењер за одржавање високонапонске опреме - на стручном оспособљавању
 Инжењер стручни сарадник за одржавање високонапонске опреме
 Инжењер самостални стручни сарадник за одржавање високонапонске опреме
 Инжењер специјалиста за одржавање високонапонске опреме
 Инжењер специјалиста за организовање специјалних транспорта
 Самостални администратор за одржавање високонапонске опреме
 Технолог за одржавање високонапонске опреме
 Самостални техничар за одржавање високонапонске опреме
Шифра: 82
Назив посла:

Шеф Службе за одржавање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира рад Службе
 координира послове планирања, одржавања и израде технолошких поступака за
одржавање високонапонске опреме на нивоу ЈП ЕМС
 врши техничку и логистичку подршку у области одржавања високонапонске опреме на
нивоу ЈП ЕМС
 учествује у изради пројектних задатака; дефинисање техничких услова за високонапонску
опрему за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица,
као и прегледу и давању сагласности на пројектно-техничку документацију
 учествује у развојним пројектима из области високонапонских постројења
 врши издавање техничких услова за објекте ЕМС и трећих лица која се прикључују на
мрежу у области високонапонске опреме
 учествује у комисијама за интерни технички преглед нових и реконструисаних објеката и
постројења и њиховог стављања у погон
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и израђује план и програм
обуке и пријемних испитивања високонапонске опреме
 организује и спроводи пријемна испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ),
организује прво пуштање у рад опреме за сопствену потрошњу, као и типска и
појединачна испитивања опреме из делокруга деловања у новим и реконструисаним
објектима.
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 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - положен стручни испит и лиценце 351 или 451
пожељна - возачка дозвола, вештине руковођења и тимски рад;

Шифра: 752
Назив посла:

Инжењер за одржавање високонапонске опреме – на стручном оспособљавању

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења
/Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Повећани ризици:

 уз асистенцију ментора, оспособљава се за самосталан рад за обављање послова
инжењера стручног сарадника за одржавање високонапонске опреме, а што подразумева
следеће послове:
 одржавање трансформатора и расклопне опреме
 одржавање високонапонске опреме
 израда техничког дела тендерске документације за набавку високонапонске опреме
 учествовање у комисијама за интерни технички преглед нових и реконструисаних
постројења
 учествовање у ажурирању базе података пројектне и опште техничке документације и у
изради техничких извештаја у области високонапонске опреме.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства - приправник

Познавање рада на

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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рачунару
Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно – поседовање возачке дозволе „Б“ категорије

Шифра: 83
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за одржавање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења
/Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира у пословима одржавања трансформатора и расклопне опреме
 уз надзор прати послове одржавања високонапонске опреме
 асистира у изради техничког дела тендерске документације за набавку високонапонске
опреме инжењеру вишег ранга
 учествује у комисијама за интерни технички преглед нових и реконструисаних постројења
у прецизно делегираним сегментима
 учествује у ажурирању базе података пројектне и опште техничке документације и у
изради техничких извештаја у области високонапонске опреме у прецизно делегираним
сегментима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
Учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола -обавезна
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Шифра: 84
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за одржавање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у пословима одржавања трансформатора и расклопне опреме
 уз надзор прати и извештава о пословима одржавања високонапонске опреме
 повремено се укључује у рад у стручним тимовима, телима и комисијама у области
одржавања високонапонске опреме
 асистира у изради техничког дела тендерске документације за набавку високонапонске
опреме и у комисијама за јавне набавке
 учествује у комисијама за интерни технички преглед нових и реконструисаних постројења
у прецизно делегираним сегментима
 обавља ажурирање базе података пројектне и опште техничке документације и израђује
техничке извештаје у области високонапонске опреме у прецизно делегираним
сегментима
 учествује у изради нових и ревизији постојећих интерних стандарда у области
високонапонске опреме
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.




остварује интерну и екстерну сарадњу.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола –обавезна; пожељно ппоседовање лиценце 351 или 451.

Шифра: 85
Назив посла:

Инжењер специјалиста за одржавање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 самостално обавља послове одржавања трансформатора и расклопне опреме
 самостално прати и извештава о пословима одржавања високонапонске опреме
 укључује се у рад у стручним тимовима, телима и комисијама у области одржавања
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

високонапонске опреме
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за јавне
набавке
 учествује у комисијама за интерни технички преглед нових и реконструисаних постројења
 врши ажурирање базе података пројектне и опште техничке документације и израда
техничких извештаја у области високонапонске опреме
 обезбеђује добављање потребне опреме из магацина и других Погона и координира
имплементацију исте
 самостално учествује у изради нових и ревизији постојећих интерних стандарда у
области високонапонске опреме
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализу извештаја о извршеним техничким прегледима нових реконструисаних
постројења


врши анализу извештаја о извршеним техничким прегледима нових реконструисаних
постројења

предлаже шефу Службе примену нових стандарда у области високонапонске опреме
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - лиценце 351 или 451; положен стручни испит, возачка дозвола

Шифра: 86
Назив посла:

Инжењер специјалиста за организовање специјалних транспорта

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 обезбеђује техничку и логистичку подршку пословима поправке или замене
трансформатора и високонапонске опреме
 координира, прати и извештава о пословима транспорта енергетских трансформатора
високонапонске опреме
 сарађује са државним органима око потребних услова за спровођење специјалних
транспорта високонапонске опреме
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за јавне
набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

учествује у организовању техничке контроле извршене поправке или замене
трансформатора и високонапонске опреме
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



учествује у организовању техничке контроле извршене поправке или замене
трансформатора и високонапонске опреме

израђује извештајео сарадњи с државним органима везаним за послове специјалних
транспорта ВН опреме и трансформатора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо обазовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област машинства или саобраћаја

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезна

Шифра: 87
Назив посла:

Самостални администратор за одржавање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења/
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује, ажурира, одржава и имплементира базе података
 учествује у изради и обједињавању плана потреба за набавком опреме, резервних делова
и материјала на нивоу Преноса електричне енергије
 учествује у дефинисању плана набавке из описаних сегмената на нивоу Преноса
електричне енегрије
 прати реализацију набавке на нивоу Преноса електричне енергије
 административно прати реализације годишњих уговора за услове и радове на нивоу
Дирекције за пренос
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

израђује извештаје о реалиацији набавке на нивоу Преноса електричне енергије




израђује извештаје о реалиацији набавке на нивоу Преноса електричне енергије
извештава надлежне о реализацији годишњих уговора за услове и радове на нивоу
Преноса електричне енергије.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехника - енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво и МС Access-виши ниво
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рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

пожељно - енглески језик, средњи ниво
специфична знања у раду са базама података

Шифра: 88
Назив посла:

Технолог за одржавање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 израђује и спроводи динамику побољшања квалитета изолационог уља у складу са
препорукама испитивача
 учествује у припреми техничког дела тендерске документације која се односи на рад са
тешким материјама
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира динамику побољшања квалитета изолационог уља




анализира динамику побољшања квалитета изолационог уља
извештава надлежне о резултатима побољшања квалитета изолационог уља и
осталих тешких материја.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област технологије и
хемије

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра : 89
Назив посла:

Самостални техничар за одржавање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за одржавање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови техничара и техничке интервенције





обавља послове техничке и логистичке подршке
обезбеђује техничку подршку раду инжењера
ажурирање базе података, прикупљање извештаје, систематизовање и анализа истих
прати редовне месечне извештаје о раду високонапонске опреме на нивоу Ппреноса
електричне енергије
 учествује у санацији и отклањању кварова на високонапонској опреми
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

извештава о извршеним санацијама и отклањању кварова на ВН опреми




извештава о извршеним санацијама и отклањању кварова на ВН опреми
сређује базе података након реконструкције објеката

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике смер енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола -обавезно

Служба за испитивање високонапонске опреме
 Шеф Службе за испитивање високонапонске опреме
 Инжењер стручни сарадник за испитивање високонапонске опреме
 Инжењер самостални стручни сарадник за испитивање високонапонске опреме
 Инжењер специјалиста за испитивање високонапонске опреме






Самостални оперативни инжењер за испитивање високонапонске опреме
Техничар асистент за испитивање високонапонске опреме
Техничар сарадник за испитивање високонапонске опреме
Самостални техничар за испитивање високонапонске опреме
Возач покретне лабораторије
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Шифра: 90
Назив посла:

Шеф Службе за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира радом Службе
 планира програме и динамику испитивања високонапонске опреме у складу са
Правилником
 сређује резултате испитивања, извештава о резултатима и даје предлоге мера
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за јавне
набавке
 координација ванредних испитивања по потреби (хаварије, кварови)
 учествује у изради техничких упутстава, интерних стандарда и друге документације
везано за испитивање ВН опреме
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.




Праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
Предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса
рада у организационом делу чијим радом координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељне лиценце 351 или 451 вештине руковођења; тимски рад

Шифра: 91
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

100

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у поступку испитивања и дијагностике у циљу одржавања ВН опреме
 излазак на терен, учествовање у решавању проблема са опремом; испитивање
трансформатора
 делимично учествује у тумачењу резултата и давању предлога мера за евентуалну
интервенцију
 учествује у припреми извештаја о испитивању и врши верификацију потписивањем
испитних листова
 оперативно сарађује са другим службама на терену
 асистира у изради техничког дела тендерске документације за јавне набавке из области
испитивања ВН опреме;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова



асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова


учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике- енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола –обавезно.

Шифра: 92
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 врши испитивање и дијагностику у циљу одржавања ВН опреме
 испитивање високонапонске опреме; излазак на терен, решавање проблема са опремом;
испитивање трансформатора
 учествује у тумачењу свих резултата из домена Службе и давању предлога мера за
евентуалну интервенцију
 припрема извештаје о испитивању и врши верификацију потписивањем испитних листова
 оперативно сарађује са другим службама на терену и даје предлог мера
 асистира у изради техничког дела тендерске документације за јавне набавке из области
испитивања ВН опреме; учествује у јавним набавкама
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате из домена рада Службе
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




анализира резултате из домена рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола –обавезно.

Шифра: 93
Назив посла:

Инжењер специјалиста за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 анализира и спроводи потупак испитивања и дијагностике у циљу одржавања ВН опреме
 испитивање високонапонске опреме; излазак на терен, решавање проблема са опремом;
испитивање трансформатора
 врши тумачење резултата и предлаже мере за интервенцију
 припрема извештаје, врши анализу о испитивању и врши верификацију потписивањем
испитних листова
 оперативно сарађује са другим службама на терену и даје предлог мера
 врши израду техничког дела тендерске документације за јавне набавке из области
испитивања ВН опреме; учествује у јавним набавкама
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализу извештаја сарадње са другим службама на терену




врши анализу извештаја сарадње са другим службама на терену
предлаже шефу Службе примену нових метода и технологија из области рада, у
циљу унапређења процеса рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

пожељно - енглески језик, средњи ниво

пожељне лиценце 351 или 451; возачка дозвола –обавезно.

Шифра: 94
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши испитивање и дијагностику у циљу одржавања ВНП опреме
 испитивање високонапонске опреме; излазак на терен, решавање проблема са опремом;
испитивање трансформатора
 учествује у тумачењу свих резултата из домена Службе и давању предлога мера за
евентуалну интервенцију
 припрема извештаје о испитивању и врши верификацију потписивањем испитних листова
 оперативно сарађује са другим Службама на терену и даје предлог мера
 асистира у изради техничког дела тендерске документације за јавне набавке из области
испитивања ВН опреме; учествује у јавним набавкама
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 врши анализе извршених испитивања ВН опреме и трансформатора и предлаже мере за
унапређење рада

 врши анализе извршених испитивања ВН опреме и трансформатора и предлаже мере за
унапређење рада
 предлаже мере унапређења оперативне сарадње са другим службама на терену
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике- енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола -обавезно
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Шифра: 95
Назив посла:

Техничар асистент за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






учествује у поступцима испитивања и у интервенцијама на ВН опреми на самом објекту
учествује у изради извештаја (испитних листова)
oперативно сарађује са другим службама на терену
учествује у изради техничког дела тендерске документације за јавне набавке као и
спровођење истих, из области испитивања ВН опреме
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
асистира при анализи оперативне сарадње са другим службама на терену.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), oсновни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола Б категорије - обавезна

Шифра: 96
Назив посла:

Техничар сарадник за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи

 реализује послове из области испитивања или интервенције на ВН опреми на самом
објекту
 припрема извештаја (испитних листова)
 oперативно сарађује са другим службама на терену
 учествује у изради техничког дела тендерске документације за јавне набавке као и
спровођење истих, из области испитивања ВН опреме
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова.
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује при анализи оперативне сарадње са другим службама на терену.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање,подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), oсновни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола Б категорије - обавезна

Шифра: 97
Назив посла:

Самостални техничар за испитивање високонапонске опреме

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 предлаже начин интервенције на ВН опреми на самом објекту
 израда извештаја (испитних листова)
 oперативно сарађује са другим службама на терену и предлаже мере за решавање
проблема из домена области рaда
 учествује у изради техничког дела тендерске документације као и у комисијама за јавне
набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа извештаја о обављеним оперативним пословима.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),oсновни ниво
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

није потребно
возачка дозвола Б категорије - обавезна

Шифра: 98
Назив посла:

Возач покретне лабораторије

Организациона целина

Служба за испитивање високонапонске опреме / Сектор за високонапонска постројења /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови возача

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






управља моторним возилoм-покретна лабораторија
управља моторним возилом према распореду рада на основу издатог путног налога;
одговоран је за безбедност путника, за правилан утовар и истовар терета који превози
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

води евиденцију из домена рада




води евиденцију из домена рада
припрема извештаје из домена рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање.

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезан положен испит за кранисту (интерна сертификација) као и интерна обука за рад у
близини напона

Служба за изворе сопствене потрошње и системе уземљења
 Шеф Службе за изворе сопствене потрошње и системе уземљења
 Инжењер стручни сарадник за изворе сопствене потрошње и системе
уземљења
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 Инжењер самостални стручни сарадник за изворе сопствене потрошње и
системе уземљења
 Инжењер специјалиста за изворе сопствене потрошње и системе уземљења
 Самостални техничар за изворе сопствене потрошње и системе уземљења
Шифра: 99
Назив посла:

Шеф Службе за изворе сопствене потрошње и системе уземљења

Организациона целина

Служба за изворе сопствене потрошње и системе уземљења / Сектор за високонапонска
постројења / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира радом Службе
 врши техничку и логистичку подршку у области одржавања сопствене потрошње и
система уземљења
 планирање и израда технолошких поступака за одржавање сопствене потрошње и
система уземљења
 праћење и извештавање о пословима из надлежности организационе целине којом
руководи
 учествује у изради пројектних задатака и дефинисање техничких услова за сопствену
потрошњу и системе уземљења за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката
ЈП ЕМС и трећих лица; преглед, давање сагласности на пројектно-техничку документацију.
 врши издавање техничких услова за објекте ЈП ЕМС и објекте трећих лица у домену
извора сопствене потрошње и система уземљења
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и у комисијама за јавне
набавке
 организује и спроводи пријемна испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ),
организује прво пуштање у рад опреме за сопствену потрошњу, као и типска и појединачна
испитивања опреме из делокруга деловања у новим и реконструисаним објектима.
 организује сервисирања и поправке припадајуће опреме
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

Обавезно положен стручни испит и поседовање лиценце 351 или 353 или 451 или 453, возачка
дозвола, вештине руковођења, тимски рад;
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вештине

Шифра : 100
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за изворе сопствене потрошње и системе уземљења

Организациона целина

Служба за изворе сопствене потрошње и системе уземљења / Сектор за високонапонска
постројења / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера







Опис посла




Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

делимично и уз супервизију учествује у изради планова одржавања
оперативно учествује у логистичкој и техничкој подршци Погонима
укључују се у рад стручних тела и комисија ЕМС
учествује у изради пројектних задатака за потребе ЕМС
учествује у изради техничког дела тендерске документације из области делегиране
одговорности
учествује у пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и код
првог пуштања у рад опреме у новим и реконструисаним објектима и новонабављене
опреме;
учествује у ревизији пројеката из области извора сопствене потрошње и система
уземљења
учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме
врши анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мера за отклањање
недостатака и учествује у изради извештаја о раду
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола – пожељна
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Шифра: 101
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за изворе сопствене потрошње и системе
уземљења

Организациона целина

Служба за изворе сопствене потрошње и системе уземљења / Сектор за високонапонска
постројења / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује планове одржавања; израда технолошких поступака за одржавање и испитивање
извора сопствене потрошње и система уземљења
 спроводи логистичку и техничку подршку Погонима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЕМС, трећих лица и међународних тела
 учешће у изради пројектних задатака за потребе ЕМС и дефинисање техничких услова за
сопствену потрошњу за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката ЕМС и
трећих лица
 учествује у изради техничког дела тендерске документације из области делегиране
одговорности; учествује у комусијама за јавне набавке,
 води пријемна испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и учествује у првом
пуштању у рад опреме и софтвера за локално управљање у новим и реконструисаним
објектима и све новонабављене опреме; типска и појединачна испитивања опреме из
делокруга деловања.
 учествује у ревизији пројеката из области извора сопствене потрошње и система
уземљења
 учестсвује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме и процена
исправности, расположивости и поузданости постројења.
 врши анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мера за отклањање
недостатака и учествује у изради извештаја о раду
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате рада из домена рада Службе.




анализира резултате из домена рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Пожељно поседовање лиценце 351 или 353 или 451 или 453 возачка дозвола – пожељна
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Шифра: 102
Назив посла:

Инжењер специјалиста за изворе сопствене потрошње и системе уземљења

Организациона целина

Служба за изворе сопствене потрошње и системе уземљења / Сектор за високонапонска
постројења / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши анализу и израђује планове одржавања;
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЕМС, трећих лица и међународних тела
 врши израду пројектних задатака за потребе ЕМС и дефинише техничке услове за
сопствену потрошњу за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката ЕМС и
трећих лица
 води пријемна испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и учествује у првом
пуштању у рад опреме и софтвера за локално управљање у новим и реконструисаним
објектима и све новонабављене опреме; типска и појединачна испитивања опреме из
делокруга деловања.
 води радове у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и постхаваријском
испитивању опреме, саставља извештаје о стању опреме и процењује исправност,
расположивост и поузданост постројења.
 врши анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мера за отклањање
недостатака и учествује у изради извештаја о раду
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализу извештаја сарадње са стручним тимовима и комисијама ЕМС, трећим
лицима и међународниим телима


врши анализу извештаја сарадње са стручним тимовима и комисијама ЕМС, трећим
лицима и међународниим телима

предлаже шефу Службе примену нових метода и технологија из области рада у
циљу унапређења процеса рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола и обавезно положен стручни испит и лиценце 351 или 353 или 451
или 453.

Шифра: 103
Назив посла:

Самостални техничар за изворе сопствене потрошње и системе уземљења

Организациона целина

Служба за изворе сопствене потрошње и системе уземљења / Сектор за високонапонска
постројења / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







асистира инжењеру у обављању послова на терену
оперативно сарађује са другим службама на терену
прати реализацију периодичних испитивања из области делегиране одговорности Службе
израђује извештаје и осталу пратећу документацију
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира сарадњу са другим службама на терену




анализира оперативну сарадњу са другим службама на терену
учествује у припреми анализа извештаја о обаљеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике,природно-математичко, машинства и
обраде метала област телекомуникација/информатике/електронике.

Радно искуство

минимум 3 год.

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезна дозвола Б категорије

Сектор за далеководе




Руководилац Сектора за далеководе
Стручњак за далеководе
Секретарица

Шифра: 104
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за далеководе
Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора



Опис посла





руководи радом Сектора и координира рад Служби са Погонима, Секторима и
субјектима ван Предузећа,
одговоран је за израду технолошких поступака за одржавање ДВ и за обједињавање и
контролу планова одржавања који израђују ППП
одговоран за техничку и логистичку подршку пословима одржавања далековода које
обављају ППП
координација развојних послова из области далековода
издавање техничких услова за објекте ЈП ЕМС и трећих лица из делокруга рада
Сектора, као и издавање техничких услова и сагласности правним лицима за
изградњу објеката у близини ДВ
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Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

учешће у раду Комисија за интерно технички преглед нових и реконструисаних ДВ или
делова ДВ и њихово стављање у погон
учешће у изради техничког дела тендера за јавне набавке и учешће у њиховој
реализацији
издавање услова за изградњу већих објеката у близини далековода, као и услова за
израду разних урбанистичких и осталих просторних планова
праћење обавеза из законодавне регулативе, националних стандарда и интерних
прописа из области деловања и организација њиховог спровођења
учешће у раду Комисија за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – положен стручни испит и лиценца 351 или 451; вештине руковођења,
организационе и презентационе вештине

Шифра: 105
Назив посла:

Стручњак за далеководе

Организациона целина

Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови стручњака




Опис посла






пружа техничку и логистичку подршку запосленима у Сектору за далеководе и
Службама одржавања Погона подручја преносног система и другим организационим
јединицама JП ЕМС, као и трећим лицима.
координира радове у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, саставља извештаје о узроцима догађаја,
стању опреме, расположивости постројења и превентивним мерама у циљу
спречавања поремећаја
идентификује, процењује и прати показатеље квалитета рада система и ризика у
области далековода
израђује програме и учествује у пријемним и функционалним испитивањима опреме
(FAT и SAT)
води послове на дефинисању техничких услова, прегледу, интерној ревизији и
давању сагласности на пројектно-техничку документацију за далеководе, при
изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица
прати законску регулативу, припадајуће стандарде и интерну регулативу,
координира са одговарајућим службама на њиховом спровођењу.
планира, прати и координира научне, развојне и иновативне пројекате из области
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Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:





далековода
прати развој уређаја и испитне опреме, као и развој нових испитних метода,
процењује њихову применљивост и учествује у њиховој имплементацији
води израду интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање далековода
води послове на изради Плана развоја ЕЕС и Плана пословања ЈП ЕМС
дефинише програме обука за запослене у Сектору за далеководе и Службама
одржавања у Погонима подручја преносног система и учествује у њиховој
реализацији
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.
израђује стручне анализе из домена свог рада
израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира
измене постојећих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехника – енергетика

Радно искуство

минимум 8 година на пословима далековода

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451
стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад и рад под притиском.

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије / типско радно место (може бити
по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за радове на терену
 Шеф Службе за радове на терену
 Инжењер специјалиста за грађевинске радове на терену
 Инжењер стручни сарадник за електро радове на терену
 Инжењер самостални стручни сарадник за електро радове на терену
 Инжењер специјалиста за електро радове на терену
 Самостални оперативни инжењер за радове на терену
Шифра: 106
Назив посла:

Шеф Службе за радове на терену

Организациона целина

Служба за радове на терену / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира радом Службе
 организује и координира интерно техничке прегледе и стављање у погон нових и
реконструисаних далековода у власништву ЈП ЕМС
 координира санацију кварова на далеководима на нивоу ЈП ЕМС
 планира прегледе на терену и предлаже мере за санацију и повећање поузданости
далековода
 координира надзор над већим радовима на постојећим далеководима
 планира и координира термографску контролу далековода
 координира издавање услова за изградњу већих објеката у близини далековода, као и
услова за израду урбанистичких и осталих просторних планова
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у комисијама за
јавне набавке
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
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 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси

праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – возачка дозвола, положен стручни испит и лиценце 351 или 451;
вештине руковођења и делегирања

Шифра: 107
Назив посла:

Инжењер специјалиста за грађевинске радове на терену

Организациона целина

Служба за радове на терену / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера





Опис посла





Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



спроводи интерно технички преглед нових и реконструисаних далековода
санира кварове на далеководима
врши прегледе на терену и предлаже мере за побољшање рада
координира надзор над већим радовима на постојећим далеководима и предлаже нове
мере
координира издавање услова за изградњу већих објеката у близини далековода, као и
услова за израду урбанистичких и осталих просторних планова
учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у комисијама за
јавне набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
врши анализу извештаја техничких прегледа нових и реконструисаних далековода из
домена грађевинских радова

 врши анализу извештаја техничких прегледа нових и реконструисаних далековода из
домена грађевинских радова
 извештава о издатим условима за изградњу већих објеката у близини ДВ и услова за
израду урбанистичких и осталих просторних планова из домена грађевинских радова
дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област грађевине, одсек за конструкције

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
пожељно - Access, Visio , AutoCAD, средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, обавезно - положен стручни испит и лиценце 310 или 311 или 410
или 411

Шифра: 108
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за електро радове на терену

Организациона целина

Служба за радове на терену / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 припрема документацију у циљу спровођења интерно техничких прегледа нових и
реконструисаних далековода
 учествује у санацији кварова на далеководима
 плaнира прегледе на терену
 врши надзор над већим радовима на постојећим далеководима
 планира и врши термографску контролу далековода
 анализира послове везане за издавање услова за изградњу већих објеката у близини
далековода, као и услова за израду урбанистичких и осталих просторних планова
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у комисијама за
јавне набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова
учествује у изради извештаја из области делокруга рада Службе.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника - енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
пожељно - Access, Visio , AutoCAD, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
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Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола,

Шифра: 109
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за електро радове на терену

Организациона целина

Служба за радове на терену / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у спровођењу интерно техничких прегледа нових и реконструисаних далековода
 учествује у санацији кварова на далеководима
 планира прегледе на терену и предлаже мере за санацију и повећење поузданости
далековода
 координира надзор над већим радовима на постојећим далеководима
 планира и координира термографску контролу далековода
 координира издавање услова за изградњу већих објеката у близини далековода, као и
услова за израду урбанистичких и осталих просторних планова
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у комисијама за
јавне набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате рада Службе.




анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
пожељно - Access, Visio , AutoCAD, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
обавезно - возачка дозвола, пожељно положен стручни испит и лиценце 351 или 451

Шифра: 110
Назив посла:

Инжењер специјалиста за електро радове на терену

Организациона целина

Служба за радове на терену / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла






Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



спроводи интерно технички преглед нових и реконструисаних далековода
санира кварове на далеководима
врши прегледе на терену и предлаже мере за побољшање рада
координира надзор над већим радовима на постојећим далеководима и предлаже нове
мере
планира и координира термографску контролу далековода
координира издавање услова за изградњу већих објеката у близини далековода, као и
услова за израду урбанистичких и осталих просторних планова
учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у комисијама за
јавне набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
врши анализу извештаја техничких прегледа нових и реконструисаних далековода из
домена електро радова

 врши анализу извештаја техничких прегледа нових и реконструисаних далековода из
домена електро радова
 извештава о издатим условима за изградњу већих објеката у близини ДВ и услова за
израду урбанистичких и осталих просторних планова из домена електро радова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
пожељно - Access, Visio , AutoCAD, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и лиценце 351 или 451

Шифра: 111
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за радове на терену

Организациона целина

Служба за радове на терену / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи

 припрема документацију у циљу спровођења интерно техничких прегледа нових и
реконструисаних далековода
 учествује у санацији кварова на далеководима
 плaнира прегледе на терену
 врши надзор над већим радовима на постојећим далеководима
 планира и врши термографску контролу далековода
 анализира послове везане за издавање услова за изградњу већих објеката у близини
далековода, као и услова за израду урбанистичких и осталих просторних планова
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у комисијама за
јавне набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о извршеном надзору над већим радовима на постојећим
далеководима

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

118

ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



сачињава извештаје о извршеном надзору над већим радовима на постојећим
далеководима

анализира извештаје о обављеним оперативним радовима на терену
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике–енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
пожељно - MS Project, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
обавезна– возача дозвола

Служба за инжењеринг
 Шеф Службе за инжењеринг
 Инжењер самостални стручни сарадник за инжењеринг далековода
 Инжењер специјалиста за инжењеринг далековода
 Самостални оперативни инжењер за инжењеринг далековода
 Техничар сарадник за инжењеринг
 Самостални техничар за инжењеринг
Шифра: 112
Назив посла:

Шеф Службе за инжењеринг

Организациона целина

Служба за инжењеринг / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира рад Службе
 координира израду пројектних задатака за изградњу и реконструкцију далековода на нивоу
ЈП ЕМС
 координира интерну контролу техничке документације
 врши анализу кварова и сметњи на далеководу
 учествује у изради дела годишњих извештаја у домену послова Сектора
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира израду докумената из области техничке регулативе
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за јавне
набавке и пријемним испитивањима опреме за далеководе
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 организује кориснички развој базе података и координира израду годишње техничке
документације
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике – енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
пожељно - Access, Visio ,AutoCAD-средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
обавезно – возачка дозвола, положен стручни испит и лиценце 351 или 451

Шифра: 113
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за инжењеринг далековода

Организациона целина

Служба за инжењеринг / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 oбавља послове планирања и развоја далековода у ЈП ЕМС
 обавља послове инжењеринга далековода
 врши израду пројектних задатака за изградњу и реконструкцију далековода на нивоу ЈП
ЕМС
 обавља интерну контролу документације
 врши праћење и обраду кварова и сметњи на далеководима
 израђује део годишњих извештаја у домену погона постојећих далековода
 учествује у изради техничких правилника и упутстава
 ажурира базе података и учествује у изради годишње основне техничке документације
 учествује у изради електричних и механичких прорачуна далековода
 учествује у изради техничког дела тендерске документације, у комисијама за јавне
набавке и пријемним испитивањима опреме за далеководе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате рада Службе.




анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
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домена рада Службе
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
пожељно - Access, Visio , AutoCAD, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
пожељно - положен стручни испит и лиценца 351 или 451, возачка дозвола

Шифра: 114
Назив посла:

Инжењер специјалиста за инжењеринг далековода

Организациона целина

Служба за инжењеринг / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 oбавља послове планирања и развоја далеководау ЈП ЕМС
 самостално обавља послове инжењеринга далековода
 предлаже и самостално обавља израду пројектних задатака за изградњу и реконструкцију
далековода на нивоу ЈП ЕМС
 самостално обавља интерну контролу техничке документације
 самостално врши праћење и обраду кварова и сметњи на далеководима
 самостално врши израду годишњих извештаја у домену погона постојећих далековода
 предлаже начин израде техничких правилника и упутстава
 проверава ажурираност базе података и учествује у изради годишње основне техничке
документације
 врши израду електричних и механичких прорачуна далековода
 учествује у изради техничког дела тендерске документације, учествује у комисијама за
јавне набавке и пријемним испитивањима опреме за далеководе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализу извештаја о обављеним пословима инжењеринг далековода




врши анализу извештаја о обављеним пословима инжењеринг далековода
учествује у анализи годишњих извештаја у домену погона постојећих далековода

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика

Радно искуство

минимум 5 година
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Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
пожељно - Access, Visio ,AutoCAD, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
Обавезно - положен стручни испит и лиценце 351или 451, возачка дозвола

Шифра: 115
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Самостални оперативни инжењер за инжењеринг далековода
Служба за инжењеринг / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије
Послови оперативног инжењера
 oбавља послове планирања и развоја далековода у ЈП ЕМС
 обавља послове инжењеринга далековода
 врши израду пројектних задатака за изградњу и реконструкцију далековода на нивоу ЈП
ЕМС
 обавља интерну контролу документације
 врши праћење и обраду кварова и сметњи на далеководима
 израђује део годишњих извештаја у домену погона постојећих далековода
 учествује у изради техничких правилника и упутстава
 ажурира базе података и учествује у изради годишње основне техничке документације
 учествује у изради електричних и механичких прорачуна далековода
 учествује у изради техничког дела тендерске документације, у комисијама за јавне набавке
и пријемним испитивањима опреме за далеководе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о израђеним пројектним задацима за изградњу и реконструкцију
далековода на нивоу ЈП ЕМС


сачињава извештаје о израђеним пројектним задацима за изградњу и реконструкцију
далековода на нивоу ЈП ЕМС

анализира извештаје о обављеним оперативним радовима на терену
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област електротехнике
– енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
пожељно - MS Project, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво

пожељно – возачка дозвола
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Шифра: 116
Назив посла:

Техничар сарадник за инжењеринг

Организациона целина

Служба за инжењеринг / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 учествује у техничкој припреми и ажурирању података за потребе Службе
 учествује у анализи кварова у циљу припреме података о сметњама на далеководима на
нивоу ЈП ЕМС и врши информисање надлежних о утврђеном стању
 учествује у припреми и анализи техничких извештаја о раду далековода на нивоу ЈП ЕМС
 учествује у ажурирању базе података и изради основне техничке документације у смислу
припремања података и подлога
 учествује у изради годишњих извештаја у домену погона постојећих далековода
 обавља по потреби техничко-административне послове за потребе Сектора
 . обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова.

Додатни опис
максимални ниво




сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих послова
сарађује при анализи годишњих извештаја у домену погона постојећих далековода

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

Средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
пожељно - Access, Visio, AutoCAD, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
обавезно – возачка дозвола

Шифра: 117
Назив посла:

Самостални техничар за инжењеринг

Организациона целина

Служба за инжењеринг / Сектор за далеководе / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове техничке припреме и ажурирањe података за потребе Службе
 анализира кварове у циљу припреме података о сметњама на далеководима на нивоу ЈП
ЕМС и врши информисање надлежних о утврђеном стању
 припрема и врши анализу техничких извештаја о раду далековода на нивоу ЈП ЕМС
 ажурира базе података и изрђује основну техничку документацију у смислу припремања
података и подлога
 израђује годишње извештаје у домену погона постојећих далековода
 обавља по потреби техничко-административне послове за потребе Сектора
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештај о анализираним кваровима на далеководима на нивоу ЈП ЕМС




сачињава извештај о анализираним кваровима на далеководима на нивоу ЈП ЕМС
даје предлоге надлежнима у циљу припреме података о сметњама на далеководима
и отклањању истих.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
пожељно - Access, Visio, AutoCAD, средњи ниво
пожељно - енглески језик, средњи ниво
Пожељно – возачка дозвола „Б“ категорије.

Сектор за мерење електричне енергије




Руководилац Сектора за мерење електричне енергије
Стручњак за мерење
Секретарица

Шифра: 118
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за мерење електричне енергије
Сектор за мерење електричне енерије / Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
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Опис посла









Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

руководи радом Сектора и координира рад Служби са Погонима, Секторима и
субјектима ван Предузећа,
одговоран је за планирање одржавања и израду технолошких поступака за контролу и
надзор на местима мерења електричне енергије и контролног тела за контролисање и
оверу бројила
одговоран за техничку и логистичку подршку пословима контроле и надзора на
местима мерења и контролног тела за контролисање и оверу бројила. Креирање и
одобрење конфигурације бројила електричне енергије
праћење и извештавање о пословима контроле и назора на местима мерења и
контролног тела за контролисање и оверу; израда извештаја о свим елементима
мерног слога на местима мерења.
координација развојних послова из области мерења електричне енергије. Праћење
савремених трендова и учешће на стручним скуповима
концепција и издавање техничких услова за места мерења. Издавање закључка о
усаглашености мерења на местима мерења. Израда пројектних задатака у делу за
обрачунско мерење.
учешће у раду Комисија за интерно технички преглед нових и реконструисаних ТС или
делова ТС у домену обрачунских и контролних мерења електричне нергије.
учешће у изради техничког дела тендера за јавне набавке и учешће у њиховој
реализацији
учешће у контроли тачности на местима интерконекција и на сложенијим местима
мерења. Сложеније експертизе свих елемената мерног слога.Учешће у решавању
рекламација корисника преносног система
праћење обавеза из законодавне регулативе, националних стандарда и интерних
прописа из области деловања и организација њиховог спровођења.
учешће у раду радних група, комисија, техничког и стручног савета
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства,

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола , положен стручни испит и поседовање лиценци 350 или 351 или
450 или 451;стручна компетенција (специјалистичке обуке из области рада), вештине
руковођења, тимски рад.

Шифра: 119
Назив посла:

Стручњак за мерење

Организациона
целина

Сектор за мерење електричне енергије / Техника / Пренос електричне енергије
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Врста посла

послови стручњака






Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



пружа техничку и логистичку подршку запосленима у Сектору и запосленима у
Погонима подручја преносног система који су задужени за одржавање обрачунског
мерења, као и другим организационим јединицама JП ЕМС и трећим лицима.
координира радове у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, саставља извештаје о узроцима догађаја, стању
опреме, расположивости постројења и превентивним мерама у циљу спречавања
поремећаја
идентификује, процењује и прати показатеље квалитета рада система и ризика у
области обрачунског мерења
израђује програме и учествује у пријемним и функционалним испитивањима опреме
(FAT и SAT)
води послове на дефинисању техничких услова, прегледу, интерној ревизији и давању
сагласности на пројектно-техничку документацију за обрачунска мерења, при изградњи
нових и реконструкцији постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица.
прати законску регулативу ,припадајуће стандарде и интерну регулативу, координира
са одговарајућим службама на њиховом спровођењу
планира, прати и координира научне, развојне и иновативне пројекате из области
мерења електричне енергије
прати развој уређаја и испитне опреме, као и развој нових испитних метода, процењује
њихову применљивост и учествује у њиховој имплементацији
води израду интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање обрачунског мерења
води послове на изради Плана развоја ЕЕС и Плана пословања ЈП ЕМС
дефинише програме обука за запослене у Сектору и запослене у Погонима подручја
преносних система који су задужени за одржавање обрачунског мерења и учествује у
њиховој реализацији
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
израђује стручне анализе из домена свог рада


израђује стручне анализе из домена свог рада

даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехника – енергетика

Радно искуство

минимум 8 година на пословима обрачунског мерења

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценци 350 или 351 или
450 или 451;
стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за мерење електричне енерије / Техника / Пренос електричне енергије / типско радно
место (може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога
 Шеф Службе за контролу и надзор свих елемената мерног слога
 Инжењер стручни сарадник за надзор и контролу мерења електричне енергије
 Инжењер самостални стручни сарадник за надзор и контролу мерења
електричне енергије
 Инжењер специјалиста за надзор и контролу мерења електричне енергије
 Техничар асистент за контролу и надзор свих елемената мерног слога
 Техничар сарадник за контролу и надзор свих елемената мерног слога
 Самостални техничар за контролу и надзор свих елемената мерног слога

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

127

 Техничар асистент за техничку припрему и евиденцију мерних уређаја и
прибора
 Самостални техничар за техничку припрему и евиденцију мерних уређаја и
прибора
Шифра: 120
Назив посла:

Шеф Службе за контролу и надзор свих елемената мерног слога

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла














Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

координира радом Службе
израђује годишње планове и извештаје надзора и врши контролу њиховог извршења
врши припрему радних налога, контролу њиховог извршења и евиденцију
контролише тачност мерења на интерконекцијама и сложенијим местима мерења (ММ)
врши конфигурацију бројила електричне енергије
обавља преглед и пуштање у рад нових, сложенијих места мерења
врши ревизију пројеката у делу који се односи на мерење електричне енергије
учествује у експертизи регистара бројила и решавању рекламација корисника преносног
система
врши контролу техничке документације и базе података
учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценце 350 или 351 или
450 или 451;
пожељно - положен стручни испит
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Шифра: 121
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за надзор и контролу мерења електричне енергије

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера





Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

асистира при контроли и надзору мерења електричне енергије на местима мерења (ММ)
асистира при контроли и надзору мерења електричне енергије на местима мерења (ММ)
асистира стално ажурирање базе података места мерења и мерних уређаја
асистира при анализирању дневних извештаја о неоствареним даљ.комуникацијама и
предузимање мера
асистира у анализи регистара и дијаграма оптерећења преко Веб сервера СРААМДа
асистира у анализи месечних извештаја о протоку електричне енергије на преносном
систему
врши увид у дневник догађаја и њихову анализу
учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова
учествује у изради извештаја из области делокруга рада Службе.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике – енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно- возачка дозвола

Шифра: 122
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за надзор и контролу мерења електричне
енергије

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

учествује у контроли и надзору мерења електричне енергије на местима мерења (ММ)
врши анализу, обраду и примену метролошке регулативе, стандарда и упутстава
врши стално ажурирање базе података места мерења и мерних уређаја
учествује и анализи дневних извештаја о неоствареним даљ.комуникацијама и
предузимање мера
обавља преглед и пуштање у рад нових сложенијих места мерења
учествује у анализи регистара и дијаграма оптерећења преко Веб сервера СРААМДа
учествује у анализи месечних извештаја о протоку електричне енергије на преносном
систему
врши сталан увид у дневник догађаја и њихову анализу
учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате рада Службе.




анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво;

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно- возачка дозвола; пожељно – поседовање лиценце 350 или 351 или 450 или 451;

Шифра: 123
Назив посла:

Инжењер специјалиста за надзор и контролу мерења електричне енергије

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 самостално врши контролу и надзор мерења електричне енергије на местима мерења
(ММ)
 самостално анализира, обрађује и примењује метролошку регулативу, стандарде и
упутства
 самостално врши анализу дневних извештаја о неоствареним даљинским комуникацијама
и предузимање мера
 самосталнa анализира регистре и дијаграме оптерећења преко Веб сервера СРААМДа
 самосталнa анализира месечне извештаје о протоку електричне енергије на преносном
систему
 врши сталан увид у дневник догађаја и њихову анализу
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
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који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



врши анализу извештаја о обављеним пословима надзора и контроле мерења
електричне енергије



врши анализу извештаја о обављеним пословима надзора и контроле мерења
електричне енергије

учествује у анализи годишњих извештаја у домену надзора и контроле мерења
електричне енергије
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике – енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – возачка дозвола и лиценце 350 и 450;
обавезно – положен стручни испит и поседовање лиценце 350 или 351 или 450 или 451.

Шифра: 124
Назив посла:

Техничар асистент за контролу и надзор свих елемената мерног слога

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у пословима контроле и надзора исправности и тачности мерних и
комуникационих уређаја на ММ и техничке интервенције на отклањању кварова и сметњи
 учествује у отклањању кварова и сметњи на мерним, помоћним и комуникационим
уређајима на ММ
 асистира при замени мерних уређаја доспелих за периодичну оверу утврђену законом
 асистира при контроли тачности фазорских дијаграма и регистара бројила преко
даљинске комуникације
 помаже при израда извештаја-записника на лицу места о сваком извршеном послу на ММ
 врши уношење промена и активности у свеску ел.енерг.објекта сектора и у књизи догађаја
на ММ
 асистира у изради подлога за документацију изведеног стања на ММ
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад




асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања опе.

дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 125
Назив посла:

Техничар сарадник за контролу и надзор свих елемената мерног слога

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у обављању контроле и надзора исправности и тачности мерних и
комуникационих уређаја на ММ и техничке интервенције на отклањању кварова и сметњи
 учествује у обављању контроле и надзора исправности и тачности мерних и
комуникационих уређаја на ММ и техничке интервенције на отклањању кварова и сметњи
 учествује у замени мерних уређаја доспелих за периодичну оверу утврђену законом
 учествује у прегледу и пуштању у рад нових или реконструисаних места мерења (ММ)
 контролише тачност фазорских дијаграма и регистара бројила преко даљин. Комуникације
 израђује извештаје-записнике на лицу места о сваком извршеном послу на ММ
 врши унос промена и активности у свеску ел.енерг.објекта сектора и у књизи догађаја на
ММ
 учествује у изради подлога за документацију изведеног стања на ММ
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих послова




сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих послова
сарађује при анализи извештаја о сваком извршеном послу на месту мерења.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног

пожељно - енглески језик, основни ниво
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језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 126
Назив посла:

Самостални техничар за контролу и надзор свих елемената мерног слога

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 самостално обавља контролу и надзор исправности и тачности мерних и комуникационих
уређаја на ММ и техничке интервенције на отклањању кварова и сметњи
 отклањања кварове и сметње на мерним, помоћним и комуникационим уређајима на ММ
 обавља замену мерних уређаја доспелих за периодичну оверу утврђену законом
 прегледа и пушта у рад нова или реконструисана места мерења (ММ)
 контролише тачност фазорских дијаграма и регистара бројила преко даљинске
комуникације
 израђује извештаје-записнике на лицу места о сваком извршеном послу на ММ
 врши унос промена и активности у свеску ел.енерг.објекта сектора и у књизи догађаја на
ММ
 израђује подлоге за документацију изведеног стања на ММ
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештај о новим и реконструисаним местима мерења




сачињава извештај о новим и реконструисаним местима мерења
даје предлоге надлежнима у циљу смањења кварова и сметњи на мерним,помоћним
и комуникационим уређајима на местима мерења.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – возачка дозвола
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Шифра: 127
Назив посла:

Техничар асистент за техничку припрему и евиденцију мерних уређаја и прибора

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције






Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

асистира у техничкој припреми и евиденцији мерних уређаја, прибора и материјала
асистира при одржавању и припреми мерних уређаја и инструмената у употребном стању
асистира у припреми комуникaционих уређаја за уградњу
помаже у вођењу евиденције о свим мерним, помоћним и комуникационим уређајима
асистира при издавању улазно-излазних реверса за мерне, помоћне и комуникационе
уређаје
сачињава спецификацију потреба за монтажним материјалом и ситним алатом
ажурира погонску документацију за мерења која се води у Сектору
води дневник догађаја
асистира у изради радних шема и цртежа техничких детаља
учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих послова
асистира при анализи спецификација потреба за монтажним материјалом и ситним
алатом
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 128
Назив посла:

Самостални техничар за техничку припрему и евиденцију мерних уређаја и прибора

Организациона целина

Служба за контролу и надзор свих елемената мерног слога / Сектор за мерење електричне
енергије / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 обавља техничку припрему и евиденцију мерних уређаја, прибора и материјала
 одржава и припрема мерне уређаје и инструменте у употребном стању
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

припрема комуникaционе уређаје за уградњу
израђује радне шеме и цртеже техничких детаља
води евиденцију о свим мерним, помоћним и комуникационим уређајима
издаје улазно-излазне реверсе за мерне, помоћне и комуникационе уређаје
сачињава спецификацију потреба за монтажним материјалом и ситним алатом
води дневник догађаја
ажурира погонску документацију за мерења која се води у Сектору
учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештај о евиденцији о свим мерним,помоћним и комуникационим
уређајима


сачињава извештај о евиденцији о свим мерним,помоћним и комуникационим
уређајима

учествује у припреми анализа извештаја о обаљеним пословима
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

Пожељно - возачка дозвола „Б“ категорије.

Служба - Лабораторија за електрична мерења
 Шеф Лабораторије за електрична мерења
 Инжењер стручни сарадник за електрична мерења
 Инжењер самостални стручни сарадник за електрична мерења
 Инжењер специјалиста за електрична мерења
 Техничар асистент за електрична мерења
 Техничар сарадник за електрична мерења
 Самостални техничар за електрична мерења
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Шифра: 129
Назив посла:

Шеф Лабораторијe за електрична мерења

Организациона целина

Служба - Лабораторија за електрична мерења / Сектор за мерење електричне енергије /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 оперативно руководи Службом и врши послове техничког руководиоца Контролног тела за
контролисање и оверу бројила електричне енергије
 врши послове контроле и овере у складу са Пословником и процедурама Контролног тела
 проверава и врши калибрисање мерних претварача
 обавља експертизу и дијагностику бројила електричне енергије
 обавља оперативну обуку за руковање новим мерним инструментима
 прати законске и остале прописе и стандарде из делокруга рада службе
 израђује годишње планове и извештаје, kao и извештаје за Дирекцију за мере и драгоцене
метале
 врши праћење савремених трендова и учествује на стручним скуповима из области
мерења
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у комисијама за
Лабораторију за електрична мерења
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 учествује у решавању приговора и жалби Контролног тела
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехника –
енергетика/електроника

Радно искуство

минимум 5 годинa, од чега најмање 3 године на пословима прегледа бројила електричне
енергије у поступку њиховог оверавања

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад; пожељна - возачка дозвола; обука за рад на опреми или
сетификат од произвођача опреме која се користи у Лабораторији

Шифра: 130
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за електрична мерења

Организациона целина

Служба - Лабораторија за електрична мерења / Сектор за мерење електричне енергије /
Техника / Пренос електричне енергије
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Врста посла

Опис посла

Послови инжењера
 учествује у поступку припреме контролисања бројила електричне енергије у складу са
Пословником и процедурама Контролног тела;
 учествује у поступку калибрисања мерних претварача;
 учествује у експертизи и дијагностиковању бројила електричне енергије;
 учествује у овладавању вештина руковања новим мерним инструментима;
 прати законске и остале прописе и стандарде из делокруга рада Службе;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,а
који произилазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова

Додатни опис
максимални ниво




асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих посло
учествује у изради извештаја из области делокруга рада Службе.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника –
енергетика/електроника

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељна - возачка дозвола

Шифра: 131
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за електрична мерења

Организациона целина

Служба - Лабораторија за електрична мерења / Сектор за мерење електричне енергије
/Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 врши послове самосталног контролора, односно преузима одговорност за контролисање и
оверавање у складу са Пословником и процедурама Контролног тела и по потреби
обавља послове техничког руководиоца;
 прати, проучава и израђује оперативна упутства за нове мерне уређаје;
 прати и проучава релевантне стандарде, законске и остале прописе из делокруга рада
Службе
 организује и води техничку документацију Службе-врши послове руководиоца квалитета у
Контролном телу
 проверава и врши калибрисање мерних претварача;
 учествује у експертизи и дијагностиковању бројила електричне енергије;
 учествује у припреми и вршењу оперативних обука за руковање новим мерним
инструментима
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у набавци опреме
за Лабораторију за електрична мерења;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

анализира резултате рада Службе

анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника –
енергетика/електроника

Радно искуство

минимум 3 године и то на пословима прегледа бројила електричне енергије у поступку њиховог
оверавања

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељна - возачка дозвола; обука за рад на опреми или сертификат од призвођача опреме
која се корити у Лабораторији; обука из области система квалитета, обука за примену
стандарда SRPS/ISO/IEC 17020

Шифра: 132
Назив посла:

Инжењер специјалиста за електрична мерења

Организациона целина

Служба - Лабораторија за електрична мерења / Сектор за мерење електричне енергије /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 обавља контролисање бројила у складу са прописаним метролошким захтевима и
овлашћењем у оквиру Контролног тела као водећи контролор;
 проверава и врши калибрисање мерних претварача;
 учествује у експертизи и дијагностиковању бројила електричне енергије
 врши оперативне обуке за руковање новим мерним инструментима
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и учествује у набавци опреме
за Лабораторију за електрична мерења;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



сачињава извештаје о обављеним контролама бројима

Додатни опис
максимални ниво




сачињава извештаје о обављеним контролама бројима
учествује у анализи извештаја о раду Службе

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехника –
енергетика/електроника

Радно искуство

минимум 5 годинa, од чега најмање 3 године на пословима прегледа бројила електричне
енергије у поступку њиховог оверавања
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељна - возачка дозвола; обука за рад на опреми или сертификат од произвођача опреме
која се користи у Лабораторији

Шифра: 133
Назив посла:

Техничар асистент за електрична мерења

Организациона целина

Служба - Лабораторија за електрична мерења / Сектор за мерење електричне енергије /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 упознавање са интерним и екстерним документима законске метрологије;
 асистира у обављању послова контролисања бројила електричне енергије у Контролном
телу;
 асистира у вршењу послова прегледа и калибрисања мерних претварача;
 асистира у разрађивању функционалности нових мерних инструмената;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих послова
асистира при анализи извршених прегледа и калибрисања мерних претварача

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно – возачка дозвола
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Шифра: 134
Назив посла:

Техничар сарадник за електрична мерења

Организациона целина

Служба – Лабораторија за електрична мерења / Сектор за мерење електричне енергије /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 обавља контролисање бројила у складу са прописаним метролошким захтевима и
овлашћењем у оквиру Контролног тела као контролор;
 врши послове прегледа и калибирсање мерних претварача;
 разрађује функционалности нових мерних инструмената;
 учествује у унапређењу технологије рада, правила и упутстава из области оверавања
бројила;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих послова

Додатни опис
максимални ниво




сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих послова
сарађује при анализи извештаја о обављеном контролисању бројила

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола; обука за рад на опреми или сертификат од произвођача опреме
која се користи у Лабораторији

Шифра: 135
Назив посла:

Самостални техничар за електрична мерења

Организациона целина

Служба - Лабораторија за електрична мерења / Сектор за мерење електричне енергије /
Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 обавља контролисање бројила у складу са прописаним метролошким захтевима и
овлашћењем у оквиру Контролног тела као главни контролор;
 прати и проучава нове метролошке прописе и упутства из области Контролног тела;
 врши послове прегледа и калибрисања мерних претварача;
 разрађује функционалности нових мерних инструмената;
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у чествује у набавци опреме
за Лабораторију за електрична мерења;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво



сачињава извештај о извршеним контролама бројила

Додатни опис
максимални ниво




сачињава извештај о извршеним контролама бројила
сачињава извештаје о функционалности нових мерних инструмената.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање , подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године на пословима прегледа бројила електричне енергије у поступку њиховог
оверавања

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола; обука за рад на опреми или сертификат од произвођача опреме
која се користи у Лабораторији

Сектор за аутоматику




Руководилац Сектора за аутоматику
Стручњак за аутоматику у Техници
Секретарица

Шифра: 136
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за аутоматику
Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора




Опис посла





руководи радом Сектора и координира рад Служби са Погонима, Секторима и субјектима
ван Предузећа
одговоран је за израду технолошких поступака за одржавање уређаја релејне заштите,
управљања, за праћење квалитета електричне енергије и за рад Лабораторије за заштиту и
управљање, као и за обједињавање и контролу планова одржавања који израђују ППП
одговоран за техничку и логистичку подршку пословима одржавања ВН постројења које
обављају ППП из делокруга рада Сектора
праћење и извештавање о пословима одржавања уређаја релејне заштите, управљања,
праћења квалитета електричне енергије и о раду Лабораторије за заштиту и управљање
координација развојних послова из области релејне заштите, управљања, за праћење
квалитета електричне енергије
издавање техничких услова за објекте ЈП ЕМС и трећих лица из делокруга рада Сектора
учешће у раду Комисија за интерно технички преглед нових и реконструисаних ТС или
делова ТС и њихово стављање у погон
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

учешће у изради техничког дела тендера за јавне набавке и учешће у њиховој реализацији
преглед и усаглашавање техничке документације са произвођачима опреме, као и израда
плана обуке и плана и програма пријемних испитивања уређаја релејне заштите,
управљања, и уређаја за праћење квалитета електричне енергије
праћење обавеза из законодавне регулативе, националних стандарда и интерних прописа
из области деловања и организација њиховог спровођења
учешће у раду Комисија за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора




предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:
Радно искуство
Познавање рада на
рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике
минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима
обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
обавезно - енглески језик, средњи ниво
обавезно поседовање лиценце 351 и 451;вештине руковођења; организационе и презентационе
вештине

Шифра: 137
Назив посла:

Стручњак за аутоматику у Техници

Организациона
целина

Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови стручњака






Опис посла







пружа техничку и логистичку подршку запосленима у Сектору за аутоматику, Службама
аутоматике Погона подручја преносног система и другим организационим јединицама
JП ЕМС као и трећим лицима
координира радове у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, саставља извештаје о узроцима догађаја, стању
опреме, расположивости постројења и превентивним мерама у циљу спречавања
поремећаја
идентификује, процењује и прати показатеље квалитета рада система и ризика у
области аутоматике
израђује програме и учествује у пријемним и функционалним испитивањима опреме
(FAT и SAT)
води послове на дефинисању техничких услова, прегледу, интерној ревизији и давању
сагласности на пројектно-техничку документацију за системе релејне заштите, при
изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица
прати законску регулативу, припадајуће стандарде и интерну регулативу, координира са
одговарајућим службама на њиховом спровођењу.
планира, прати и координира научне, развојне и иновативне пројекате из области
аутоматике
прати развој уређаја и испитне опреме, као и развој нових испитних метода, процењује
њихову применљивост и учествује у њиховој имплементацији
води израду интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање система аутоматике
води послове на изради Плана развоја ЕЕС и Плана пословања ЈП ЕМС
дефинише програме обука за запослене у Сектору аутоматике и Службама аутоматике
у Погонима подручја преносног система и учествује у њиховој реализацији
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



израђује стручне анализе из домена свог рада


израђује стручне анализе из домена свог рада

даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехника – енергетика

Радно искуство

минимум 8 година на пословима аутоматике

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451
стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад и рад под притиском

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије / типско радно место (може бити
по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора/ руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање
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Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за релејну заштиту
 Шеф Службе за релејну заштиту
 Инжењер стручни сарадник за релејну заштиту
 Инжењер самостални стручни сарадник за релејну заштиту
 Инжењер специјалиста за релејну заштиту
 Оперативни инжењер за релејну заштиту
 Самостални техничар за релејну заштиту
Шифра: 138
Назив посла:

Шеф Службе за релејну заштиту

Организациона целина

Служба за релејну заштиту / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 организује, координира и контролише рад Службе. организује техничку подршку и
координацију рада са Службама аутоматике Погона и другим организационим јединицама
JП ЕМС и трећих лица
 руководи израдом интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање система релејне заштите.
 учествује у дефинисању техничких услова за системе релејне заштите за изградњу нових
и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица, као и у прегледу, интерној
ревизији и давању сагласности на пројектно-техничку документацију из области релејне
заштите.
 руководи израдом програма, организацијом и спровођењем пријемних испитивања код
испоручиоца опреме за релејну заштиту (ФАТ), на објектима (САТ), организује прво
пуштање у рад опреме и софтвера за релејну заштиту у новим и реконструисаним
објектима и све новонабављене опреме, као и типска и појединачна испитивања опреме
из делокруга деловања
 планира и координира радове, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, саставља извештаје о стању опреме и процени
исправности, расположивости и поузданости постројења.
 праћење развоја нових уређаја и испитне опреме из области деловања и процена
могућности њихове имплементације у постојећа и нова постројења
 организација обука из делокруга рада за раднике Службе и свих осталих Погона и учешће
у обуци приправника других техничких служби.
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 праћење обавеза из законодавне регулативе и интерних прописа и координација са
одговарајућим службама у погонима на њиховом спровођењу
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 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси

праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Обавезно - возачка дозвола, стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451, вештине
руковођења, тимски рад.

Шифра: 139
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за релејну заштиту

Организациона целина

Служба за релејну заштиту / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис

 асистира у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању система релејне
заштите
 пружа техничку подршку Службама аутоматике Погона и другим Службама, као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународних тела и
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за ЈН
 учествује у изради интерних стандарда техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање из области деловања.
 учествује у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких
услова за релејну заштиту нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих
лица
 учествује у прегледу и интерној ревизији пројектно-техничке документације.
 учествује у пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и
учешће у првом пуштању у рад опреме за релејну заштиту у новим и реконструисаним
објектима као и типских и појединачних испитивања опреме из делокруга деловања
 учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме.
 врши анализу погонских догађаја, праћење рада опреме, предлаже превентивне мере и
израђује статистичке извештаја о раду уређаја заштите
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова
учествује у изради извештаја из области делокруга рада Службе.
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максимални ниво
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике- енергетика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола – обавезна

Шифра: 140
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за релејну заштиту

Организациона целина

Служба за релејну заштиту / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању система
релејне заштите
 пружа техничку подршку Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључује се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учешће у изради техничког дела тендерске документације и спровођењу ЈН.
 учествује у изради интерних стандарда техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање из области деловања
 учествује у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких
услова за релејну заштиту нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих
лица
 учествује у прегледу и интерној ревизији пројектно-техничке документације
 учествује у изради програма и пријемна испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима
(САТ) и учествује у првом пуштању у рад опреме за релејну заштиту у новим и
реконструисаним објектима као и типских и појединачних испитивања опреме из делокруга
деловања.
 учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме и процена
исправности, расположивости и поузданости постројења.
 врши анализу погонских догађаја, праћење рада опреме, предлаже превентивне мере и
израђује статистичке извештаја о раду уређаја заштите
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате рада Службе.




анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

146

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике- енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Пожељно – полозен стручни испит и поседовање лиценце 351 или 451;возачка дозвола –
обавезна

Шифра: 141
Назив посла:

Инжењер специјалиста за релејну заштиту

Организациона целина

Служба за релејну заштиту / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и води инсталацију, тестирање, администрацију, развој и одржавање система
релејне заштите
 пружа техничку подршку Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународних тела и
учешће у изради техничког дела тендерске документације и спровођењу ЈН.
 координира израду интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за
пројектовање, извођење и одржавање из области деловања.
 координира израду пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких
услова за релејну заштиту нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих
лица
 учествује у прегледу, интерној ревизији и давање сагласности на пројектно-техничку
документацију.
 води израду програма и пријемна испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ)
и учешће у првом пуштању у рад опреме за релејну заштиту у новим и реконструисаним
објектима као и типских и појединачних испитивања опреме из делокруга деловања.
 координира и учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на
периодичном и постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању
опреме и процена исправности, расположивости и поузданости постројења.
 врши анализу погонских догађаја, праћење рада опреме, предлаже превентивне мере и
израђује статистичке извештаја о раду уређаја заштите
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о погонским догађајима и уређајима заштите




сачињава извештаје о погонским догађајима, и уређајима заштите
учествује у анализи извештаја о раду Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезна;
обавезно - положен стручни испит и лиценце 351 или 451;

Шифра: 142
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за релејну заштиту

Организациона целина

Служба за релејну заштиту / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 учешће у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких услова
за релејну заштиту нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица
 учешће у прегледу и интерна ревизија пројектно техничке документације.
 учешће у прикупљању података за анализу погонских догађај и праћење рада опреме и
учешће у изради периодичних и статистичких извештаја о раду
 архивирање и вођење рачуна о току техничке документације
 праћење стање уређаја у лабораторији за релејну заштиту и управљање
 учешће у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 припремање, обрада и архивирање радне документације
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о израђеним пројектним задацима и дефинисаним техничким
условима за релејну заштиту нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и
трећих лица

сачињава извештаје о израђеним пројектним задацима и дефинисаним техничким
условима за релејну заштиту нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП ЕМС и
трећих лица

анализира извештаје о обављеним оперативним радовима на терену
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

пожељно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - пожељно;
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Шифра:143
Назив посла:

Самостални техничар за релејну заштиту

Организациона целина

Служба за релејну заштиту / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествовање у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању система
релејне заштите
 обавља техничку подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и
трећим лицима
 укључују се у рад стручних телa и комисија ЈП ЕМС.
 учествује/асистира у изради интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за
пројектовање, извођење и одржавање из области деловања
 учешће у прегледу пројектно-техничке документације
 учешће у пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и учешће у
првом пуштању у рад опреме за релејну заштиту у новим и реконструисаним објектима као
типска и појединачна испитивања опреме из делокруга деловања.
 учешће у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме.
 прикупљање података и анализа погонских догађаја, праћење рада опреме, предлагање
мера за отклањање недостатака и учешће у изради периодичних и статистичких извештаја
о раду
 врши спесијалистичка мерења на свим напонским нивоима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештај о извршеним пријемним испитивањима опреме за релејну
заштиту у новим и реконструисаним објектима


сачињава извештај о извршеним пријемним испитивањима опреме за релејну
заштиту у новим и реконструисаним објектима

сачињава извештаје о извршеним специјалистичким мерењима на свим напонским
нивоима.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

пожељно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
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Служба за локално управљање
 Шеф Службе за локално управљање
 Инжењер стручни сарадник за локално управљање у Техници
 Инжењер самостални стручни сарадник за локално управљање у Техници
 Инжењер специјалиста за локално управљање у Техници
Шифра: 144
Назив посла:

Шеф Службе за локално управљање

Организациона целина

Служба за локално управљање / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 организује, координира и контролише рад Службе. организује техничку подршку и
координацију рада са Службама аутоматике Погона Преноса из домена локалног
управљања , као и другим организационим јединицама ЈП ЕМС.
 рад у стручним телима и комисијама ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима и
учешће у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 руководи израдом интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање система локалног управљања
 учествује у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС, и дефинисање техничких
услова за системе локалног управљања за изградњу нових и реконструкцију постојећих
објеката ЕМС и трећих лица као и преглед, интерна ревизија и давање сагласности на
пројектно-техничку документацију
 руководи израдом програма, организацијом и спровођењем пријемних испитивања код
испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ), организује прво пуштање у рад опреме и
софтвера за системе локалног управљања у новим и реконструисаним објектима и све
новонабављене опреме, као и типска и појединачна испитивања опреме из делокруга
деловања
 планирање и координација радова у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на
периодичном и постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању
опреме и процена исправности, расположивости и поузданости постројења.
 организација сервисирања и поправке припадајуће опреме (сопствене и у власништву
погона)
 праћење развоја нових уређаја и испитне опреме из области деловања и процена
могућности њихове имплементације у постојећа и нова постројења
 праћење обавеза из законодавне регулативе и интерних прописа и координација са
одговарајућим службама у погонима на њиховом спровођењу
 идентификује процењује и прати ризике у организационом делу којим руководи
 организација обука из делокруга рада за раднике Службе и свих осталих Погона и учешће
у обуци приправника других техничких служби.
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика/аутоматика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Обавезно - возачка дозвола, стручни испит и поседовање лиценци 351 или 353 или 451 или
453, вештине руковођења, тимски рад.

Шифра: 145
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Инжењер стручни сарадник за локално управљање у Техници
Служба за локално управљање / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије
Послови инжењера
 aсистира у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању из области
локалног управљања на објектима ЈП ЕМС
 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учешће у изради техничког дела тендерске документације и комисијe за ЈН.
 асистира у израда Интерних стандарда Техничких упутстава и Процедура за пројектовање,
извођење и одржавање из области деловања
 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учешће у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за ЈН.
 асистира у израда интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање из области деловања
 асистира у пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и првом
пуштању у рад опреме и софтвера за локално управљање у новим и реконструисаним
објектима; обавља типска и појединачна испитивања опреме из делокруга деловања.
 учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме и процена
исправности, расположивости и поузданости постројења.
 врши анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мере за отклањање
недостатака и учествује у изради периодичних и статистичких извештаја о раду
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова
учествује у изради извештаја из области делокруга рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика/аутоматика
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Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво;

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно -возачка дозвола ;

Шифра: 146
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за локално управљање у Техници

Организациона целина

Служба за локално управљање / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању из области
локалног управљања на објектима ЈП ЕМС
 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учешће у изради техничког дела тендерске документације и спровођењу ЈН.
 учествује у израда Интерних стандарда Техничких упутстава и Процедура за
пројектовање, извођење и одржавање из области деловања
 учествује у изради пројектних задатака за потребе ЕМС, и дефинисање техничких услова
из области деловања за изградњу нових и реконструкцију постојећих објеката ЕМС и
трећих лица
 учествује у пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и првом
пуштању у рад опреме и софтвера за локално управљање у новим и реконструисаним
објектима ; обавља типска и појединачна испитивања опреме из делокруга деловања.
 учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме и процена
исправности, расположивости и поузданости постројења.
 врши анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мере за отклањање
недостатака и учествује у изради периодичних и статистичких извештаја о раду
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика/аутоматика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

пожељно - енглески језик, средњи ниво
возачка дозвола - обавезно;

Шифра: 147
Назив посла:

Инжењер специјалиста за локално управљање у Техници

Организациона целина

Служба за локално управљање / Сектор за аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове инсталације, тестирања, администрације, развоја и одржавања из
области локалног управљања на објектима ЈП ЕМС
 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима и предлог иновативних мера
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за ЈН
 учествује у израда Интерних стандарда Техничких упутстава и Процедура за
пројектовање, извођење и одржавање и редлаже нове мере за побољшање рада
 учествује у изради пројектних задатака за потребе ЕМС, и брши контролу дефинисања
техничких услова из области деловања за изградњу нових и реконструкцију постојећих
објеката ЕМС и трећих лица
 учествује у прегледима, интерној ревизији и даје сагласности на пројектно-техничку
документацију
 учествује у пријемним испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) и првом
пуштању у рад опреме и софтвера за локално управљање у новим и реконструисаним
објектима ; обављатипска и појединачна испитивања опреме из делокруга деловања.
 учествује у извођењу радова, у постројењима ЕМС-а и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, извештава о стању опреме и процени исправности,
расположивости и поузданости постројења.
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о извршеним пријемним испитивањима и пуштању у рад опреме
и софтвера за локално управљање у новим и реконструисаним објектима


сачињава извештаје о извршеним пријемним испитивањима и пуштању у рад опреме
и софтвера за локално управљање у новим и реконструисаним објектима

учествује у анализи извештаја о раду Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика/аутоматика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

возачка дозвола - обавезно;
пожељно - положен стручни испит и лиценце 351 или 353 или 451 или 453;
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вештине

Служба за анализу система релејне заштите и квалитет електричне енергије
 Шеф Службе за анализу система релејне заштите и квалитет електричне
енергије
 Инжењер стручни сарадника за анализу система релејне заштите и квалитет
електричне енергије
 Инжењер самостални стручни сарадника за анализу система релејне заштите и
квалитет електричне енергије
 Инжењер специјалиста за анализу система релејне заштите и квалитет
електричне енергије
 Самостални техничар за анализу система релејне заштите и квалитет
електричне енергије
Шифра: 148
Назив посла:

Шеф Службе за анализу система релејне заштите и квалитет електричне енергије

Организациона целина

Служба за анализу система релејне заштите и квалитет електричне енергије / Сектор за
аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 организује, координира и контролише рад Службе организује техничку подршку и
координација рада са Службама аутоматике Погона и другим организационим јединицама
ЕМС и трећих лица
 рад у стручним телима и комисијама ЕМС, трећих лица и међународним телима; и учешће
у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за ЈН
 руководи израдом Интерних стандарда, Техничких упутстава и Процедура за пројектовање
и прорачуне, извођење и одржавање система релејне заштите и праћење система
квалитета електричне енергије.
 учествује у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС, и дефинисање техничких
услова за праћење квалитета електричне енергије кроз изградњу нових и реконструкцију
постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица као и преглед, интерна ревизија и давање
сагласности на пројектно-техничку документацију.
 руководи израдом програма, организацијом и спровођењем пријемних испитивања код
испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ), организује прво пуштање у рад опреме и
софтвера за у новим и реконструисаним објектима и све новонабављене опреме, као и
типска и појединачна испитивања опреме из делокруга деловања.
 планирање и координација радова у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном
и постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме и процена
исправности, расположивости и поузданости постројења.
 организација сервисирања и поправке припадајуће опреме (сопствене и у власништву
погона), организација и контрола рада лабораторије за релејну заштиту управљање.
 праћење развоја нових уређаја и испитне опреме из области деловања и процена
могућности њихове имплементације у постојећа и нова постројења.
 праћење законодавне регулативе и интерних прописа и координација са одговарајућим
службама у погонима на њиховом спровођењу
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 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 организација обука из делокруга рада за раднике Службе и свих осталих Погона и учешће
у обуци приправника других техничких служби.

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

Прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси

Праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
Предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451,
вештине руковођења, тимски рад.

Шифра: 149
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за анализу система релејне заштите и квалитет електричне
енергије

Организациона целина

Служба за анализу система релејне заштите и квалитет електричне енергије / Сектор за
аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 асистира у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању система
квалитета електричне енергије
 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учешће у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за ЈН
 учествује у израда Интерних стандарда Техничких упутстава и Процедура за
пројектовање, извођење и одржавање из области деловања.
 асистира у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких
услова за квалитет електричне енергије нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП
ЕМС и трећих лица
 учествује у прегледу, интерној ревизији и давању сагласности на пројектно-техничку
документацију.
 учествује у пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) у првом
пуштању у рад опреме за квалитет електричне енергије у новим и реконструисаним
објектима; врши типска и појединачна испитивања опреме из делокруга деловања.
 учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме.
 обавља анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мера за отклањање
недостатака и учествује у изради периодичних и статистичких извештаја о раду
 по потреби,учествује у оперативним пословима службе за релејну заштиту, на објектима
ЈП ЕМС и трећих лица.
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 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво



асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова

Додатни опис
максимални ниво




асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова
учествује у изради извештаја из области делокруга рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезна

Шифра: 150
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за анализу система релејне заштите и квалитет
електричне енергије

Организациона целина

Служба за анализу система релејне заштите и квалитет електричне енергије / Сектор за
аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у инсталацији, тестирању, администрацији, развоју и одржавању система
квалитета електричне енергије
 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учешће у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за ЈН
 учествује у израда Интерних стандарда Техничких упутстава и Процедура за пројектовање,
извођење и одржавање из области деловања
 учествује у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких
услова за квалитет електричне енергије нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП
ЕМС и трећих лица
 учествује у прегледу, интерној ревизији и давању сагласности на пројектно-техничку
документацију.
 учествује у пријемним испитивањима код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ) у првом
пуштању у рад опреме за квалитет електричне енергије у новим и реконструисаним
објектима; врши типска и појединачна испитивања опреме из делокруга деловања.
 учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на периодичном и
постхаваријском испитивању опреме, састављање извештаја о стању опреме и процена
исправности, расположивости и поузданости постројења.
 обавља анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мера за отклањање
недостатака и учествује у изради периодичних и статистичких извештаја о раду
 по потреби,учествује у оперативним пословима службе за релејну заштиту, на објектима
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ЈП ЕМС и трећих лица
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

анализира резултате рада Службе.

анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво; пожељно- положен стручни испит и поседовање
лиценце 351 или 451

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезна

Шифра: 151
Назив посла:

Инжењер специјалиста за анализу система релејне заштите и квалитет електричне
енергије

Организациона целина

Служба за анализу система релејне заштите и квалитет електричне енергије / Сектор за
аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 координира и води инсталацију, тестирање, администрацију, развој и одржавање система
за праћење квалитета електричне енергије
 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 укључују се у рад стручних тела и комисија ЈП ЕМС, трећих лица и међународним телима
и учешће у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за ЈН
 координира израду Интерних стандарда Техничких упутстава и Процедура за
пројектовање, извођење и одржавање из области деловања.
 координира израду пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких
услова за квалитет електричне енергије нових и реконструкцију постојећих објеката ЈП
ЕМС и трећих лица
 учествује у прегледу, интерној ревизији и давању сагласности на пројектно-техничку
документацију.
 води израду програма и пријемна испитивања код испоручиоца (ФАТ), на објектима (САТ)
и при првом пуштању у рад опреме за квалитет електричне енергије у новим и
реконструисаним објектима; врши типска и појединачна испитивања опреме из делокруга
деловања.
 координира и учествује у извођењу радова, у постројењима ЈП ЕМС и трећих лица, на
периодичном и постхаваријском испитивању опреме, извештава о стању опреме и процена
исправности, расположивости и поузданости постројења.
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 обавља анализу погонских догађаја, прати рад опреме, предлаже мера за отклањање
недостатака и учествује у изради периодичних и статистичких извештаја о раду
 по потреби,учествује у оперативним пословима службе за релејну заштиту, на објектима
ЈП ЕМС и трећих лица.
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво



Повећани ризици:

сачињава извештаје о извршеним пријемним испитивањима и пуштању у рад опреме
за квалитет електричне енергије

сачињава извештаје о извршеним пријемним испитивањима и пуштању у рад опреме
за квалитет електричне енергије
учествује у анализи извештаја о раду Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезна;
обавезно- положен стручни испит и лиценце 351 или 451;

Шифра: 152
Назив посла:

Самостални техничар за анализу система релејне заштите и квалитет електричне
енергије

Организациона целина

Служба за анализу система релејне заштите и квалитет електричне енергије / Сектор за
аутоматику / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 техничка подршка раду Службама аутоматике Погона и другим Службама као и трећим
лицима
 учешће у изради пројектних задатака за потребе ЈП ЕМС и дефинисање техничких услова
за квалитет електричне енергије и релејну заштиту нових и реконструкцију постојећих
објеката ЈП ЕМС и трећих лица
 учешће у прегледу и интерна ревизија пројектно техничке документације.
 учествује у прикупљању података за анализу погонских догађај и праћење рада опреме и
учешће у изради периодичних и статистичких извештаја о раду
 прати стање уређаја у лабораторији за релејну заштиту и управљање
 брига о потрошном материјалу у лабораторији за релејну заштиту и управљање
 врши поправку уређаја релејне заштите, управљања и за праћење квалитета електричне
енергије.
 по потреби,учествује у оперативним пословима службе за релејну заштиту, на објектима
ЈП ЕМС и трећих лица.
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



сачињава извештај о анализираним погонским догађајима и праћењу рада опреме и
уређаја у лабораторији за релејну заштиту и управљање



сачињава извештај о анализираним погонским догађајима и праћењу рада опреме и
уређаја у лабораторији за релејну заштиту и управљање

извештава о извршеним поправкама уређаја релејне заштите, управљања и за
праћење квалитета електричне енергије
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

пожељно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Сектор за експлоатацију, планирање и развој




Руководилац Сектора за експлоатацију,планирање и развој
Стручњак за експлоатацију, планирање и развој
Секретарица

Шифра: 153
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за експлоатацију, планирање и развој
Сектор за експлоатацију, планирање и развој / Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора




Опис посла







руководи радом Сектора и координира рад Служби са Погонима, Секторима и
субјектима ван предузећа,
врши анализу погонских стања и догађаја и периодично извештавање о раду
преносног система
праћење и извештавање о пословима експлоатације и развоја ЕЕС, као и израда
извештаја о стању ремоната у постројењима ЈП ЕМС
управљање имовином преносног система, предлагање средњорочних и краткорочних
планова инвестиција у електроенергетске објекте
координира планирањем и праћењем одржавања у ЈП ЕМС кроз израду планова
искључења
координира послове везане за прикључења, са аспекта Дирекције за пренос
координира послове везане за израду пројектних задатака
учешће у планирању реконструкције и изградњи електроенергетских објеката и
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Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

развојни послови и њихова координација на нивоу дирекције, сагласно развојним
пословима на нивоу предузећа
праћење обавеза из законодавне регулативе, националних стандарда и интерних
прописа из области деловања и организација њиховог спровођења
учешће у раду стручних тела и учешће у изради планова, као и учешће у раду
Комисија за израду техничке регулативе
учествује у обједињавању и контроли планова пословања за делатност преноса
електричне енергије и учествује у изради техничког дела тендера за јавне набавке и у
њиховој реализацији.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво; пожељно -поседовање лиценце 351 или 451

Посебна знања и
вештине

пожељне лиценце 351 и 451;вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 154
Назив посла:

Стручњак за експлоатацију, планирање и развој

Организациона
целина

Сектор за експлоатацију, планирање и развој / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови стручњака





Опис посла








пружа техничку и логистичку подршку запосленима у Сектору као и Погонима подручја
преносног система и другим организационим јединицама JП ЕМС и трећим лицима
идентификује, процењује и прати показатеље квалитета рада система и ризика у ЕЕС
води послове на дефинисању техничких услова, прегледу, интерној ревизији и давању
сагласности на пројектно-техничку документацију при изградњи нових и реконструкцији
постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица
прати законску регулативу, припадајуће стандарде и интерну регулативу, координира са
одговарајућим службама на њиховом спровођењу
планира, прати и координира научне, развојне и иновативне пројекате
прати развој метода и софтверских пакета за обављање прорачуна радних параметара ЕЕС
води израду интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање елемената ЕЕС
води послове на изради Плана развоја ЕЕС и Плана пословања ЈП ЕМС
дефинише програме обука за запослене у Техници и Погонима подручја преносног система
и учествује у њиховој реализацији.
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

израђује стручне анализе из домена свог рада


израђује стручне анализе из домена свог рада

даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехника – енергетика

Радно искуство

минимум 8 година на пословима експлоатације, планирања и развоја

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола,
пожељно –положен стручни испит и поседовање лиценце 351 или 451;
стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за експлоатацију, планирање и развој / Техника / Пренос електричне енергије / типско радно
место (може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта





Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:









води евиденцију и архиву докумената
у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону целину
прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже их и
омогућује увид у исте
припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада


даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за експлоатацију
 Шеф Службе за експлоатацију
 Инжењер самостални стручни сарадник за експлоатацију у Техници
 Инжењер специјалиста за експлоатацију у Техници
 Самостални оперативни инжењер за експлоатацију
 Самостални техничар за експлоатацију у Техници
Шифра: 155
Назив посла:

Шеф Службе за експлоатацију

Организациона целина

Служба за експлоатацију / Сектор за експлоатацију, планирање и развој / Техника / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира радом Службе
 припрема материјале за израду документације за изградњу нових и реконструкцију
постојећих објеката
 обавља опште послове у везио одржавања техниче документације и сарадње са другим
институцијама и прати законску регулативу у домену рада Сектора
 анализа послова везаних за екплоатацију високонапонске опреме и трансформаторских
станица
 анализа погонских стања и погонских догађаја на нивоу ЈП ЕМС
 координира израду предлога подешавања заштите од преоптерећења на нивоу ЈП ЕМС
 упављање имовином која је у функцији основне делатности преноса, са аспекта
одређивања укупног века трајања, стопе амортизације, преосталог века трајања,
периодичне процене вредности.
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола,
пожељно - положен стручни испит, поседовање лиценци 351 или 451, вештине руковођења,
тимски рад;

Шифра: 156
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за екплоатацију у Техници

Организациона целина

Служба за експлоатацију / Сектор за екплоатацију, планирање и развој / Техника / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове прорачуна струје кратког споја за електроенергетске објекте (ЕЕ)
 обавља послове израде пројектних задатака за изградњу нових и реконструкцију
постојећих објеката
 учествује у изради средњорочног плана развоја
 учествује у изради интерних стандарда, техничких упутстава и упутстава за погон
 учествује у управљању техничком документацијом електроенергетских објеката (ЕЕ)
 анализира погонска стања и погонске догађаје
 израда дневних и месечних извештаја о погонским догађајима
 израђује планова подешавања заштите
 израђује техничке услове за прикључење објеката на преносни систем
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате рада Службе




анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

возачка дозвола - обавезно;
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вештине

Шифра: 157
Назив посла:

Инжењер специјалиста за екплоатацију у Техници

Организациона целина

Служба за експлоатацију / Сектор за екплоатацију, планирање и развој / Техника / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера
Опис посла радног места

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши дефинисање оптималног приоритета, обима и концепције реконструкције и
ревитализације објеката
 учествује у избору локација трансформаторских станица; учествује у избору концепције
мреже и елемената преносног система
 сарађује са начно истраживачким институцијама из области развоја преносне мреже
 обавља послове прорачуна струје кратког споја за електроенергетске објекте (ЕЕ)
 обаља послове израде пројектних задатака за изградњу нових и реконструкцију постојећих
објеката
 учествује у изради средњорочног плана развоја
 учествује у изради интерних стандарда, техничких упутстава и упутстава за погон
 анализира погонска стања и погонске догађаје; израђује планова подешавања заштите
 израда дневних и месечних извештаја о погонским догађајима
 израђује техничке услове за прикључење објеката на преносни сестем и сагласности за
нове објекте на мрежи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о приоритетима, обиму и концепцији реконструкције и
ревитализације објеката


сачињава извештаје о приоритетима, обиму и концепцији реконструкције и
ревитализације објеката

учествује у анализи извештаја о раду Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Обавезно- возачка дозвола
пожељно - положен стручни испит и лиценце 351 или 451
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Шифра: 158
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за експлоатацију

Организациона целина

Служба за експлоатацију / Сектор за експлаотацију, планирање и развој / Техника / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује и анализира извештаје и планове у области преносних система
 врши анализу послова везаних за експлоатацију високонапонске опреме и
трансформаторских станица
 анализира и обрађује податке о оствареној потрошњи, стању преносних капацитета и
специфичним погонским догађајима
 анализа погонских стања и погонских догађаја и предлаже мере за побољшање рада
 врши израду и анализу дневних и месечних извештаја о погонским догађајима, израду
годишњег извештаја као и извештаја о реализацији ремонта
 израда планова подешавања заштита
 врши контролу ажурности података о активним и реактивним снагама за мерна места
 израда предлога подешавања заштите ДВ од преоптерећења и даје иновације у овом
домену
 евидентира реализације електроенергетског биланса
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о реализацији електроенергетског биланса




сачињава извештаје о реализацији електроенергетског биланса
анализира годишње извештаје о погонским догађајима и реализованим ремонтима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво;

Познавање страног
језика

пожељно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељна - вожача дозвола

Шифра: 159
Назив посла:

Самостални техничар за експлаотацију у Техници

Организациона целина

Служби за експлаотацију / Сектор за експлаотацију, планирање и развој / Техника / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
Опис посла радног места
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:









прикупља података о раду уређаја за заштиту
самостално припрема подлоге за израду пројектних задатака
припрема подлоге за избор локација трансформаторских станица
води евиденције о изради интерних стандарда
врши евидентирање и анализу техничке документације електроенергетских објеката
обрада материјала из домена техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештај о раду уређаја за заштиту




сачињава извештај о раду уређаја за заштиту
анализира израђене интерне стандарде

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, подручје рада електротехнике смер енергетика

Радно искуство

минимум 1 год.

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељна - возачка дозвола

Служба за планирање и развој
 Шеф Службе за планирање и развој
 Инжењер стручни сарадник за планирање и развој
 Инжењер самостални стручни сарадник за планирање и развој
 Инжењер специјалиста за планирање и развој
 Техничар сарадник за планирање и развој
 Самостални техничар за планирање и развој
Шифра: 160
Назив посла:

Шеф Службе за планирање и развој

Организациона целина

Служба за планирање и развој / Сектор за експлаотацију, планирање и развој / Техника /
Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира радом Службе
 учествује у изради дугорочних планова развоја преносног система за период од најмање
20 година
 учествује у изради средњорочних петогодишњих планова развоја преносног система сваке
године за наредних 10 година
 анализира и прати реализацију аката о прикључењу објеката на преносни систем
(мишљења, технички услови, анализе, решења и уговори)
 прати и анализира реализацију годишњег плана научно истраживачког рада
 учествује у раду стручних тела, сарађује са факултетима, институтима и другим стручним и
научним институцијама
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно -положен стручни испит, поседовање лиценци 351 или 451, возачка дозвола, вештине
руковођења, тимски рад;

Шифра: 161
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за планирање и развој

Организациона целина

Служба за планирање и развој / Сектор за експлаотацију, планирање и развој / Техника /
Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 учествује у припремању развојних послови и њиховој координацији на нивоу Дирекције за
пренос, сагласно развојним пословима на нивоу предузећа
 учествује у изради прорачуна актуелних и перспективних струја у преносном систему
 учествује у обезбеђивању техничких и економских услове за дефинисање прикључка
објекта на преносни систем
 учешће у праћењу студија из области погона и планирања преносног и дистрибутивног
система
 учешће у пословима из области техничке регулативе
 припрема подлоге за израду техничког годишњег извештаја
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова
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Повећани ризици:


асистира инжењеру вишег ранга у обављању сложенијих послова

учествује у изради извештаја из области делокруга рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво;

Познавање страног
језика

пожељно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола;

Шифра: 162
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за планирање и развој

Организациона целина

Служба за планирање и развој / Сектор за експлоатацију, планирање и развој / Техника /
Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у припремању развојних пословa и њиховој координацији на нивоу Дирекције за
пренос, сагласно развојним пословима на нивоу предузећа
 врши прорачуне актуелних и перспективних струја у преносном систему
 учествује у обезбеђивању и анализи техничких и економских услове за дефинисање
прикључка објекта на преносни систем
 прати иновације из области погона и планирања преносног и дистрибутивног система
 обавља послове из области Техникче регулативе
 припрема подлоге за израду техничког годишњег извештаја
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

анализира резултате рада Службе.




анализира резултате рада Службе
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из
домена рада Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

168

Познавање страног
језика

пожељно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 163
Назив посла:

Инжењер специјалиста за планирање и развој

Организациона целина

Служба за планирање и развој / Сектор за експлоатацију, планирање и развој / Техника /
Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у изради дугорочних, средњорочних и краткорочних планова развоја преносног
система.
 обезбеђује техничке и економске услове за дефинисање прикључка објекта на преносни
систем
 учествује у изради годишњих планова научно-истраживачког рада
 учествује у комисијама за јавне набавке за уговарање израде нових студија
 координира све послове из области Техникче регулативе
 учествује у изради техничког годишњег извештаја
 учествује у раду техничких и стручних тела, сарађује са факултетима, институтима и
другим стручним и научним институцијама
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о обезбеђеним техничким и економским условима за
дефинисање прикључака објеката на преносни систем


сачињава извештаје о обезбеђеним техничким и економским условима за
дефинисање прикључака објеката на преносни систем

учествује у анализи извештаја о раду Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - положен стручни испит и лиценце 351 или 451, возачка дозвола

Шифра: 164
Назив посла:

Техничар сарадник за планирање и развој

Организациона целина

Служба за планирање и развој / Сектор за експлоатацију, планирање и развоје / Техника /
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Пренос електричне енергије
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови техничара и техничке интервенције
 учествује у админстративним пословима из области планирања и развоја, прикључења на
преносни систем, научно-истаживачког рада и техничке регулативе
 учествује у ажурирању техничке документације из области рада Службе
 учествује у обављању административно техничке послове из области рада стручних тела
 учествује у вођењу архиве стручних тела и Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих послова




сарађује с техничарем вишег ранга у обављању сложенијих послова
сарађује у изради извештаја о раду стручних тела и Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 165
Назив посла:

Самостални техничар за планирање и развој

Организациона целина

Служба за планирање и развој / Сектор за експлоатацију, планирање и развоје / Техника /
Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води самостално админстративне послове из области планирања и развоја, прикључења
на преносни систем, научно-истаживачког рада и техничке регулативе
 ажурира техничку документацију из области рада Службе
 обавља административно техничке послове из области рада стручних тела
 води самостално комплетну архиву стручних тела и Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје из области планирања и развоја и прикључења на преносни
систем


сачињава извештаје из области планирања и развоја и прикључења на преносни
систем

учествује у изради извештаја о раду Службе.
дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Сектор за заштиту животне средине







Руководилац Сектора за заштиту животне средине
Стручњак за заштиту животне средине
Инжењер специјалиста за заштиту животне средине
Оперативни инжењер за заштиту животне средине
Секретарица

Шифра: 166
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за заштиту животне средине
Сектор за заштиту животне средине / Техника / Пренос електричне енергије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора




Опис посла







Додатни опис средњи
ниво




руководи радом Сектора и координира послове на заштити животне средине са
Погонима и Секторима у ЈП ЕМС
одговоран је за примену и спровођење законских прописа и интерних аката из
области ЗЖС у ЈП ЕМС
одговоран је за техничку и логистичку подршку на пословима заштите животне
средине који се обављају у Погонима подручја преносног система
координира послове управљања отпадом и опасним материјама са Погонима
сарађује са државним органима надлежним за послове ЗЖС и надлежним
инспекцијским службама
издаје техничке услове за објекте ЈП ЕМС и трећих лица из делокруга рада Сектора
учествује у изради техничког дела тендера за јавне набавке и учешће у њиховој
реализацији
праћење законодавне регулативе, националних стандарда и интерних прописа из
области ЗЖС
учествује у раду Комисија за израду техничке регулативе.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

171

Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства,

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезна возачка дозвола, пожељно - положен стручни испит,; стручна компетенција
(специјалистичке обуке из домена деловања), вештине руковођења, тимски рад.

Шифра: 167
Назив посла:

Стручњак за заштиту животне средине

Организациона
целина

Сектор за заштиту животне средине / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови стручњака


Додатни опис средњи
ниво



пружа техничку и логистичку подршку запосленима у Сектору за заштиту животне
средине и запосленима у Погонима подручја преносног система који су задужени за
заштиту животне средине, као и другим организационим јединицама JП ЕМС и трећим
лицима
води и ажурира евиденцију потенцијално опасних извора за загађење животне
средине и прати спровођење мера заштите
идентификује, процењује и прати показатеље квалитета рада система и ризика у
области заштите животне средине
сарађује са државним органима и установама надлежним за послове ЗЖС
води послове на дефинисању техничких услова, прегледу, интерној ревизији и давању
сагласности на пројектно-техничку документацију за заштиту животне средине, при
изградњи нових и реконструкцији постојећих објеката ЈП ЕМС и трећих лица.
прати законску регулативу припадајуће стандарде и интерну регулативу из области
ЗЖС, координира са одговарајућим службама на њиховом спровођењу.
планира, прати и координира научне, развојне и иновативне пројекате из области
заштиту животне средине
прати развој уређаја и испитне опреме, као и развој нових испитних метода за
контролу стања заштите животне средине, процењује њихову применљивост и
учествује у њиховој имплементацији
води израду интерних стандарда, техничких упутстава и процедура за пројектовање,
извођење и одржавање елемената битних са становишта заштите животне средине
води послове на изради Плана развоја ЕЕС и Плана пословања ЈП ЕМС
дефинише програме обука за запослене у Сектору за заштиту животне средине и
запослене у погонима преноса који су задужени за заштиту животне средине и
учествује у њиховој реализацији
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
израђује стручне анализе из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура






Опис посла
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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област техничко-технолошких и друштвено хуманистичких наука

Радно искуство

минимум 5 година на пословима заштите животне средине

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола,пожељно - положен стручни испит
стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад и рад под притиском

Шифра: 168
Назив посла:

Инжењер специјалиста за заштиту животне средине

Организациона целина

Сектор за заштиту животне средине / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 примењује и спроводи прописане мере ЗЖС у складу са законским прописима и интерним
актима и координира процес управљања отпадом и опасним материјама са Погонима
преноса
 прати, примењује и спроводи законске прописе и интерна акта из области ЗЖС, сачињава
предлоге нормативних аката из области ЗЖС и спроводи све прописане мере ЗЖС у ЈП
ЕМС
 учествује у спровођењу мера ЗЖС, сачињава одговарајуће извештаје и даје предлоге за
побољшање стања ЗЖС
 уредно води прописане евиденције из области ЗЖС и стара се о њиховом ажурирању
(прикупља, систематизује и обрађује потребне податке и израђује потребне извештаје и
планове у циљу њихове презентације)
 сарађује са државним органима надлежним за послове ЗЖС
 редовно комуницира и сарађује са осталим организационим целинама по питању ЗЖС у
предузећу
 води и ажурира евиденцију извора нејонизујућег зрачења и прати спровођење мера
заштите од нејонизујућег зрачења у предузећу
 сарађује са надлежним инспекцијским службама на нивоу предузећа, евидентира управна
акта и даје предлоге у поступању по наложеним мерама, учествује у реализацији
наложених мера од стране државних органа и налога интерне ревизије и води евиденцију
и прати рокове извршења наложених мера
 прати примену прописаних мера и израђује одговарајуће анализе и извештаје у вези са
применом стандарда ISO 14001
 прати поступање са отпадним материјама (законито уклањање и збрињавање) и израђује
одговарајуће извештаје и анализе
 врши инструктивну контролу рада стручних лица ЗЖС у предузећу у погледу остваривања
пословних циљева из области ЗЖС и подизања и уједначавања квалитета рада у овој
области, припрема Планове обуке и спроводи обуку запослених из области ЗЖС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 сачињава извештаје о применуи прописаних мера и израђених анализа и извештаја у вези
са применом стандарда ISO 14001
 сачињава извештаје о применуи прописаних мера и израђених анализа и извештаја у вези
са применом стандарда ISO 14001
 учествује у анализи извештаја о раду Службе

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

173

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - пожељна; пожељно - положен стручни испит

Шифра: 169
Назив посла:

Оперативни инжењер за заштиту животне средине

Организациона целина

Сектор за заштиту животне средине / Техника / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 примењује и спроводи прописане мере ЗЖС у складу са законским прописима и интерним
актима и координира процес управљања отпадом и опасним материјама са Погонима
преноса
 прати, примењује и спроводи законске прописе и интерна акта из области ЗЖС и спроводи
све прописане мере ЗЖС у ЈП ЕМС
 учествује у спровођењу мера ЗЖС, сачињава одговарајуће извештаје и даје предлоге за
побољшање стања ЗЖС
 уредно води прописане евиденције из области ЗЖС и стара се о њиховом ажурирању
(прикупља, систематизује и обрађује потребне податке и израђује потребне извештаје и
планове у циљу њихове презентације)
 сарађује са државним органима надлежним за послове ЗЖС
 води и ажурира евиденцију извора нејонизујућег зрачења и прати спровођење мера
заштите од нејонизујућег зрачења у предузећу
 сарађује са надлежним инспекцијским службама на нивоу предузећа, евидентира управна
акта и даје предлоге у поступању по наложеним мерама, учествује у реализацији
наложених мера од стране државних органа и налога интерне ревизије и води евиденцију и
прати рокове извршења наложених мера
 прати поступање са отпадним материјама (законито уклањање и збрињавање) и израђује
одговарајуће извештаје и анализе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.

обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада



сачињава извештаје о поступању са отпадним материјама и даје предлоге о
адекватном поступању са истим

анализира извештаје о мерама заштите од нејонизирајућег зрачења у предузећу
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област техничко
технолошких наука, природно математичких наука-област географских наука.
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Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - пожељна; пожељно - положен стручни испит

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за заштиту животне средине / Техника / Пренос електричне енергије / типско радно
место (може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине
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ДИРЕКЦИЈА ЗА ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ








Директор Дирекције за пренос електричне енергије
Помоћник директора Дирекције за пренос електричне енергије
Стручњак за аутоматику
Стручњак за далеководе и ВН каблове
Стручњак за високонапонску опрему
Руководилац пројеката у ДПР





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 170
Назив посла:

Директор Дирекције за пренос електричне енергије

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора





Опис посла








координира пословање организационих делова којим руководи
одговоран је за организацију, припрему и реализацију Програма пословања
Дирекције за пренос електричне енергије
одговоран је за предузете мере за реализацију утврђене пословне политике, планова
и програма рада из области Дирекције за пренос електричне енергије
координира пословање Дирекције за пренос електричне енергије са Сектором за
инвестиције, Сектором за стратегију, Сектором за управљање пројектима, Сектором
за комерцијалне послове и и Сектором за набавке
прати вредност имовине – основних средстава у ЕЕО и координира послове пописа
прати обавезе из законодавне регулативе, националних стандарда и интерних
прописа из области деловања и одговоран је за организацију њиховог спровођења
одговоран је за спровођење интерно-техничких прегледа нових и реконструисаних
ЕЕО ЈП ЕМС
обезбеђује услове и прати примену мера за безбедност и здравље на раду и
заштиту радне и животне средине
одговоран је за израду техничког дела тендера за јавне набавке и учешће у њиховој
реализацији
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси

Додатни опис
максимални ниво




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу у коме је распоређен; одговоран је за примену
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и управљање постојећим процедурама, као и успостављање нових.
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељне лиценце 351 или 451;
вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 171
Назив посла:

Помоћник директора Дирекције за пренос електричне енергије

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора







Опис посла









израда Плана пословања за област делатности преноса електричне енергије
израда дела Плана инвестиција који реализују организациони делови из области
делатности преноса електричне енергије
израда дела Плана текућег пословања који реализују организациони делови из
области делатности преноса електричне енергије
израда дела Плана набавки основних средстава за потребе организационих делова
из области делатности преноса електричне енергије
израда дела Плана набавки крупног инвентара за потребе организационих делова
из области делатности преноса електричне енергије
одговоран за унапређење и ажурирање каталога потреба ЈП ЕМС у делу који се
односи на делатност преноса електричне енергије
организација посла израде техничких спецификација за набавку добара, радова и
услуга предвиђених у наведеним плановима Програма пословања Електромреже
Србије
организација посла израде дела Плана набавки из планова Програма пословања
Електромреже Србије који се односе на делатност преноса електричне енергије
одговара за ажурирање каталога потреба ЈП ЕМС у делу који се односи на делатност
преноса електричне енергије
табеларна обрада података и у базама података
координира израду Плана одржавања за област делатности преноса електричне
енергије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



у сарадњи са извршним директором доноси опште и појединачне акте које доносе
генерални директор и орган управљања.

Додатни опис



у сарадњи са извршним директором доноси опште и појединачне акте које доносе
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максимални ниво

Повећани ризици:

генерални директор и орган управљања.
пружа стручну помоћ извршном директору у погледу увођења нових технологија

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељне лиценце 351 или 451;
вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 172
Назив посла:

Стручњак за аутоматику

Организациона
целина

Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос
електричне енергије

Врста посла

послови стручњака





Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






одговоран за реализацију додељених пројеката/послова који су дефинисани
стратегијом развоја ЈП ЕМС - ДПР
одговоран за праћење дугорочних пројектних послова на нивоу ППП за које је
неопходно ангажовање организационих делова предузећа сродних специјалности у ЈП
ЕМС који се баве пословима одржавања уређаја aутоматике
учествује у праћењу технолошког развоја елемената ЕЕС и израду техничког дела
тендерске документације из области аутоматике
одговоран за израду сугестија и предлога за унапређење функционисања
технолошких система аутоматике који се користе у Дирекцији за пренос
учествује у планирању и праћењу извршавања и координација научних, истраживачкоразвојних и стручно-иновативних пројеката из области аутоматике
учествује у ревизији техничких решења из области развоја ЈП ЕМС из области
аутоматике
учествује у раду Комисија за интерни технички пријем нових и реконструисаних
објеката у власништву ЈП ЕМС и трећих лицa
учествује у изради планова пословања ЈП ЕМС
учествује у раду Комисија за израду планова развоја ЕЕС
учествујеу раду Комисија за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
одговорност да у ванредним ситуацијама организује запослене и усмери их ка
реализацији циља.
одговорност да у ванредним ситуацијама организује запослене и усмери их ка
реализацији циља.
даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен
стручне спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ бодова, област енергетике
минимум 10 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - средњи ниво Microsoft Word, Excel, Internet

Познавање страног
језика

пожељно - знање енглеског језика, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, пожељно- положен стручни испит и поседовање лиценце 351 и 451
стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад

Шифра: 173
Назив посла:

Стручњак за далеководе и ВН каблове

Организациона целина

Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос
електричне енергије

Врста посла

послови стручњака





Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






одговоран за реализацију додељених пројекат/послова који су дефинисани
стратегијом развоја ЈП ЕМС - ДПР
одговоран за праћење дугорочних пројектних послова на нивоу ППП за које је
неопходно ангажовање организационих делова предузећа сродних специјалности у
ЈП ЕМС који се баве пословима одржавања далековода и ВН каблова,
учествује у праћењу технолошког развоја елемената ЕЕС и израду техничког дела
тендерске документације из области далековода и ВН каблова,
одговоран за израду сугестија и предлога за унапређење функционисања
технолошких система далековода и ВН каблова који се користе у Дирекцији за
пренос
учествује у планирању и праћењу извршавања и координација научних,
истраживачко-развојних и стручно-иновативних пројеката из области далековода и
ВН каблова,
учествује у ревизији техничких решења из области развоја ЈП ЕМС за области
далековода и ВН каблова
учествује у раду Комисија за интерни технички пријем нових и реконструисаних
објеката у власништву ЈП ЕМС и трећих лицa
учествује у изради планова пословања ЈП ЕМС
учествује у раду Комисија за израду планова развоја ЕЕС
учествује у раду Комисија за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
одговорност да у ванредним ситуацијама организује запослене и усмери их ка
реализацији циља.
одговорност да у ванредним ситуацијама организује запослене и усмери их ка
реализацији циља.
даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика
минимум 10 година
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - средњи ниво Microsoft Word, Excel, Internet

Познавање страног
језика

пожељно - знање енглеског језика, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, пожељно - положен стручни испит и поседовање лиценцие 351 и
451,стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад

Шифра: 174
Назив посла:

Стручњак за високонапонску опрему

Организациона целина

Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос
електричне енергије

Врста посла

послови стручњака






Опис посла






Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






одговоран за реализацију додељених пројеката/послова који су дефинисани
стратегијом развоја ЈП ЕМС - ДПР
одговоран за праћење дугорочних пројектних послова на нивоу ППП за које је
неопходно ангажовање организационих делова предузећа сродних специјалности у
ЈП ЕМС који се баве пословима одржавања високонапонске опреме
учествује у праћењу технолошког развоја елемената ЕЕС и израду техничког дела
тендерске документације из области високонапонске опреме
одговоран за израду сугестија и предлога за унапређење функционисања
технолошких система високонапонске опреме који се користе у Дирекцији за пренос
учествује у планирању и праћењу извршавања и координација научних,
истраживачко-развојних и стручно-иновативних пројеката из области високонапонске
опреме
учествује у ревизији техничких решења из области развоја ЈП ЕМС за области
високонапонске опреме
учествује у раду Комисија за интерни технички пријем нових и реконструисаних
објеката у власништву ЈП ЕМС и трећих лицa,
учествује у изради планова пословања ЈП ЕМС
учествује у раду Комисија за израду планова развоја ЕЕС
учествује у раду Комисија за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
одговорност да у ванредним ситуацијама организује запослене и усмери их ка
реализацији циља.
одговорност да у ванредним ситуацијама организује запослене и усмери их ка
реализацији циља.
даје конструктивне предлоге и иницира промене застарелих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика
минимум 10 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - средњи ниво Microsoft Word, Excel, Internet

Познавање страног
језика

пожељно - знање енглеског језика, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, пожељно - положен стручни испит и поседовање лиценце 351 и
451, стручна компетенција - специјалистичке обуке из домена деловања
вештине руковођења, тимски рад
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Шифра: 175
Назив посла:

Руководилац пројеката у ДПР

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови инжењера






Опис посла











Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

одговоран за реализацију пројеката који су дефинисани стратегијом развоја ЈП
ЕМС-ДПР
одговоран за обављање и праћење дугорочних пројектних послова за које је
неопходно ангажовање служби различитих специјалности у Дирекцији за пренос
електричне енергије
одговоран за праћење технолошког развоја елемената ЕЕС и израду ЕЕС и израду
техничког дела тендерске документације
одговоран за израду сугестија и предлога за унапређење функционисања
технолошких система који се користе у Дирекцији за пренос електричне енергије, а
везани су за пројекте дефинисане стратегијом развоја
одговоран за планирање и праћење извршавања и координацију научних,
истраживачко-развојних и стручно-иновативних пројеката, као и непосредно учешће
у оваквим пројектима,
одговоран за анализе функционисања информационих система који се користе у
Дирекцији за пренос и предлагања мера за унапређење нових информационих и
комуникационих технологија
одговоран за ревизију техничких решења из области развоја ЈП ЕМС
учешће у изради планова пословања ЈП ЕМС
учешће у раду Комисија за израду планова развоја ЕЕС
учешће у раду Комисија за за израду техничке регулативе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.



примењује знања и вештине која се могу искористити за унапређење рада на
пројекту



примењује знања и вештине која се могу искористити за унапређење рада на
пројекту
руководи и даје смернице за реализацију пројекта



дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезна возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451,
Стручна компетенција (специјалистичке обуке из домена деловања), вештине руковођења,
тимски рад.
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Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије / типско радно место
(може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 у договору са директорима / руководиоцама, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије / типско радно место
(може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

182

Опис посла

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза
и припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на
позиве, писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности
рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на
област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и вештине

Комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије / типско радно место
(може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

ПОГОН ПОДРУЧЈА ПРЕНОСНОГ СИСТЕМА БЕОГРАД / БОР / ВАЉЕВО /
КРУШЕВАЦ / НОВИ САД / ОБИЛИЋ






Руководилац Погона подручја преносног система Београд / Бор / Ваљево /
Крушевац / Нови Сад / Обилић
Помоћник руководиоца Погона подручја преносног система Београд / Бор /
Ваљево / Крушевац / Нови Сад / Обилић
Секретарица

Шифра: 176
Назив посла:

Руководилац Погона подручја преносног система Београд/Бор/Ваљево/Крушевац/Нови
Сад/Обилић

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Погон Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови
Сад / Обилић / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора


Опис посла




руководи радом и пословањем Погона и координира рад Погона са другим
организационим деловима ЈП ЕМС и субјектима ван Предузећа
руководи и координира радом свих запослених у Погону и запослених из других
организационих јединица са местом рада на подручју Погона
обезбеђује услове за поуздан и сигуран пренос електричне енергије и услове за
безбедност и здравље на раду и заштиту животне средине, и стара се о
благовременом поступању по налозима и отклањању примедби инспекцијских и
других државних органа који се односе на рад или пословање Погона
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






врши надзор над радом дела преносног система, логистичка и техничка подршка
управљању преносним системом и промене уклопног стања по налогу надлежног
центра управљања
прати и извештава о пословима одржавања и о стању ЕЕО ЈП ЕМС
превентивно и интервентно одржавање електро-енергетских објеката преносног
система - трафо станица, разводних постројења и далековода (високонапонска
опрема, сопствена потрошња, аутоматика и релејна заштита, телекомуникације и
технички систем даљинског управљања)
одржавање грађевинске и остале инфраструктуре објеката преносног система и
управљање имовином
обезбеђује услове и прати примену Закона о безбедности саобраћаја на путевима и
одговарајућим подзаконским актима
учешће у изради планова пословања и њиховој реализацији, учешће у спровођењу
јавних набавки за потребе погона
израда нацрта плана одржавања, учешће у спровођењу набавки за потребе погона и
техничка припрема и координација послова одржавања
праћење обавеза из законодавне регулативе, националних стандарда и интерних
прописа из области деловања и организација њиховог спровођења
обједињавање и координација технолошких процеса у Погону и ажурирање база
података, пројектне и опште-техничке документације
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Секторa

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, пожељно-положен стручни испит и поседовање лиценце 351 или
451;стручна компетенција (специјалистичке обуке из домена деловања), вештине руковођења,
тимски рад.

Шифра: 177
Назив посла:

Помоћник руководиоца Погона подручја преносног система
Београд/Бор/Ваљево/Крушевац/Нови Сад/Обилић

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Погон Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови
Сад / Обилић / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
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Опис посла




Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






одговоран је за решавање сложених техничких проблема који захтевају ангажовање
више стручних служби
одговоран је за санирање последица елементарних непогода, несрећа и хаварија на
елементима ЕЕС Погона
одговоран је за израду коначног предлога планова за Годишњи програм пословања
за Погон
одговоран је за заштиту животне средине у Погону
лице за управљање отпадом у Погону
одговоран је за недељну и дневну расподелу возила у Погону
одговоран је за праћење реконструкција објеката кроз сарадњу Погона са Сектором
за инвестиције и Сектром за управљање пројектима, на реализацији реконструкција,
адаптација и санација објеката логиститичком подршком за транспорт, осигурање и
складиштење опреме, планирање и припрему искључења елемената ЕЕС,
кориснички надзор Погона за време реконструкције елемента ЕЕС, функционално
испитивање опреме у реконструисаним елементима ЕЕС, интерни технички преглед
објекта, преузимање инвестиционо-техничке документације објекта за потребе
Погона, учешће Погона у пуштању у погон елемената ЕЕС
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области надлежности ППП
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
анализира и прати ток уговорених радова и даје налоге послова за хитно извршење.

анализира и прати ток уговорених радова и даје налоге послова за хитно извршење.
одговоран је за аправилну примену утврђених метода рада и стручних техника што
укључује и одговорност за руковођења рада Сектора.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, пожељно- положен стручни испит и поседовање лиценце 351 или
451; стручна компетенција (специјалистичке обуке из домена деловања), вештине руковођења,
тимски рад.

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Дирекција за пренос електричне енергије / Погон Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови
Сад / Обилић / Пренос електричне енергије / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за техничку координацију
Шеф Службе за техничку координацију
Одељење за електро и грађевинске радове
 Kоординатор Одељења за електро и грађевинске радове
 Инжењер самостални стручни сарадник за електро радове
 Инжењер специјалиста за електро радове
 Инжењер самостални стручни сарадник за грађевинске радове
 Инжењер специјалиста за грађевинске радове
 Оперативни инжењер за електро и грађевинске радове
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 Техничар асистент за електро радове
 Техничар сарадник за електро радове
 Самостални техничар за електро радове
 Техничар асистент за грађевинске радове
 Техничар сарадник за грађевинске радове
 Самостални техничар за грађевинске радове
Одељење возни парк








Координатор Одељења возни парк
Супервизор Одељења возни парк
Дизаличар
Аутомеханичар
Техничар асистент за возни парк
Техничар сарадник за возни парк
Помоћни радник вознoг парка

Шифра: 178
Назив посла:

Шеф Службе за техничу координацију

Организациона целина

Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос
електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира и руководи радом Службе
 координира израду планова одржавања, планова искључења, техничку припрему радова
на одржавању и израђује збирне извештаје о одржавању; координира израду извештаја о
целокупном стању возног парка и доставља их Самосталној служби за возни парк
 врши непосредну коресподенцију са корисницима преносног система и усаглашава
планове искључења
 припрема, планира и реализује послове на реконструкцијама објекта ЕЕС, учествује у
изради планова развоја ЕЕС (дугорочни и средњерочни планови)
 руководи радовима, врши надзор и/или учествује у интерно-технчким прегледима и
стављању у погон нових и реконструисаних елемената ЕЕ система
 израђује упутства из домена техничке регулативе
 ажурира, отклања примедбе и прати извршења наложених мера од стране надлежних
инспекцијских органа
 анализира рад и прати понашања опреме и уређаја на објектима преносне мреже, као и
учешће у отклањању узрока кварова и хаварија и управљање техничком документацијом
 обрађује услове и решења за пројектовање и изградњу објеката у близини
електроенергетских објеката
 припрема и обрађује документацију везано за пријаву штете осигуравајућим друштвима,
и сарађује са инспекцијама које контролишу стање и погон објеката
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 координира послове на издавању услова и сагласности за градњу објеката у близини ДВ,
анализира утицај ДВ на околину и предлаже мере за побољшање стања и мере
превентивног одржавања, учествује у издавању сагласности и техничких услова за
изградњу и реконструкцију објеката трећих лица, испод или у близини ЕЕ објеката погона
 прати, примењује и спроводи законске прописе и интерна акта из области ЗЖС, БЗР и
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

ЗОП и спроводи све прописане мере на нивоу Погона, у сарадњи са надлежним службама
у ЈП ЕМС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




Прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
Предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу чији рад координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценце 351 или 451;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 179
Назив посла:

Kоординатор Одељења за електро и грађевинске радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови координатора одељења/групе послова

Опис посла

 координира радом Одељења
 координира израду планова одржавања, планова искључење, техничку припрему радова
на одржавању и израђује збирне извештаје о одржавању у домену електро и грађевинских
радова
 координира непосредну коресподенцију са корисницима преносног система и усаглашава
планове искључења
 припрема, планира и реализује послове на реконструкцијама објекта ЕЕС у домену
електро и грађевинских радова; учествује у комисијама за интерно-техничке прегледе на
ЕЕ објектима
 анализира рад и прати понашања опреме и уређаја на објектима преносне мреже,
утврђује узроке кварова и хаварија, управља техничком документацијом на нивоу Погона
 учествује у изради пројеката и надзору извршења мањих реконструкција – електро и
грађевинских радова и врши интерну ревизију пројектне документације
 прикупља и обрађује информације о погонским догађајима и врши анализу погонских
догађаја са аспекта повећања сигурности, поузданости и ефикасности преноса електричне
енергије
 организује послове на извођењу електро и грађевинских радова, врши надзор и пријем
радова и учествује у издавању услова и давању сагласности за објекте који су грађени у
близини ЕЕО
 ажурира, отклања примедбе и прати извршења наложених мера од стране надлежних
инспекцијских органа
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Додатни опис средњи
ниво

 израђује потребну документацију за демонтирану опрему у складу са важећом законском и
техничком регулативом
 учествује у издавању услова и сагласности за градњу објеката у близини ДВ, анализира
утицај ДВ на околину и предлаже мере за побољшање стања и мере превентивног
одржавања, учествује у издавању сагласности и техничких услова за изградњу и
реконструкцију објеката трећих лица, испод или у близини ЕЕ објеката погона
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 обрађује и одобрава захтеве за улазак трећих лица на објекте у власништву Погона и
води евиденцију одобрених улазака
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно положен стручни испит; вештине руковођења; тимски рад

Шифра: 180
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за електро радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Службе за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

 учествује у изради планова одржавања, планова искључења, техничку припрему радова
на одржавању и израђује збирне извештаје о одржавању
 врши непосредну коресподенцију са корисницима преносног система и усаглашава
планове искључења
 припрема, планира и реализује послове на реконструкцијама објекта и перспективних
планова развоја преносне мреже, врши надзор и/или учествује у ИТП и стављању у погон
нових и реконструисаних ЕЕО
 анализира рад и прати понашања опреме и уређаја на објектима преносне мреже,
утврђује узроке кварова и хаварија; управља техничком документацијом на нивоу Погона
 учествује у изради пројеката електро-радова и врши интерну ревизију пројектне
документације
 утврђује и пријављује штету насталу на објектима, припрема и обрађује документацију
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

везану за пријаву штете осигуравајућим друштвима
 обрађује и одобрава захтеве за улазак трећих лица на објекте у власништву Погона и
води евиденцију одобрених улазака
 ажурира, отклања примедбе и прати извршења наложених мера од стране надлежних
инспекцијских органа
 подноси захтеве за искључење електроенергетских објеката
 учествује у изради планова пословања на нивоу Погона, учествује у изради техничког
дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 израђује потребну документацију за демонтирану опрему у складу са важећом законском и
техничком регулативом
 учествује у издавању услова и сагласности за градњу објеката у близини ДВ, предлаже
мере превентивног одржавања, као и у издавању сагласности и техничких услова за
изградњу и реконструкцију објеката трећих лица, испод или у близини ЕЕ објеката погона
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада




остварује интерну и екстерну сарадњ у области рада
дајеконструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних пoслова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно- возачка дозвола ;
пожељно - лиценца 351или 451

Шифра: 181
Назив посла:

Инжењер специјалиста за електро радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Службе за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

 припрема израду планова одржавања, планова искључења, техничку припрему радова на
одржавању и израђује збирне извештаје о одржавању
 врши непосредну коресподенцију са корисницима преносног система и усаглашава
планове искључења
 прикупља и обрађује информације о погонским догађајима и врши анализу са аспекта
повећања сигурности и ефикасности преноса електричне енергије
 учествује у изради планова инвестиција израдом пројектних задатака за санацију,
адаптацију и реконструкцију
 припрема, планира и реализује послове на реконструкцијама објекта и перспективних
планова развоја преносне мреже, врши надзор и/или учествује у ИТП и стављању у погон
нових и реконструисаних ЕЕО
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у изради пројеката електро радова и врши интерну ревизију пројектне
документације
 анализира рад и прати понашања опреме и уређаја на објектима преосне мреже, утврђује
узроке кварова и хаварија; управља техничком документацијом на нивоу Погона
 учествује у изради планова пословања на нивоу Погона, учествује у изради техничког
дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 учествује у изради пројеката и надзору извршења мањих реконструкција – електро
радова и врши интерну ревизију пројектне документације
 утврђује и пријављује штету насталу на објектима, припрема и обрађује документацију
везану за пријаву штете осигуравајућим друштвима
 израђује потребну документацију за демонтирану опрему у складу са важећом законском и
техничком регулативом
 учествује у издавању услова и сагласности за градњу објеката у близини ДВ, предлаже
мере превентивног одржавања, као и у издавању сагласности и техничких услова за
изградњу и реконструкцију објеката трећих лица, испод или у близини ЕЕ објеката погона
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

учествује у организовању техничке контроле пројектне документације




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола и лиценце 351 или 451;

Шифра: 182
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за грађевинске радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у издавању услова и давању сагласности за објекте који су грађени у
коридорима далековода
 организује послове на извођењу грађевинских радова, врши надзор, контролише и врши
пријем радова
 припрема, планира и реализује послове на реконструкцијама објекта ЕЕС у домену
грађевинских радова
 врши интерну ревизију пројектне документације
 учествује у раду Комисија за интерни технички преглед
 ажурира и прибавља документацију везану за катастар непокретности објеката Погона
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује и прати годишње, кварталне, месечне и недељне планове одржавања грађевински део
 сарађује са инспекцијским службама у домену грађевинских послова
 израђује плановe пословања на нивоу Погона, учествује у изради техничког дела
тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област грађевине

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, пожељно- положен стручни испит и поседовање лиценце 310 или
311 или 410 или 411;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 183
Назив посла:

Инжењер специјалиста за грађевинске радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 припрема и покреће поступак јавне набавке код набавки мањих вредности уз обавезну
супервизију непосредног руководиоца и евидентира све фазе поступка
 учествује у издавању услова и давању сагласности за објекте који су грађени у
коридорима далековoда
 организује послове на извођењу грађевинских радова, врши надзор, контролише и врши
пријем радова
 припрема, планира и реализује послове на реконструкцијама објекта ЕЕС у домену
грађевинских радова
 врши интерну ревизију пројектне документације
 учествује у раду Комисија за интерни технички преглед
 ажурира и прибавља документацију везану за катастар непокретности објеката Погона
 израђује и прати годишње, кварталне, месечне и недељне планове одржавања грађевински део
 координира послове са јавним комуналним предузећима на територији Погона
 сарађује са инспекцијским службама у домену грађевинских послова
 израђује плановe пословања на нивоу Погона, учествује у изради техничког дела
тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



врши детаљну анализу обављених послова у домену рада




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област грађевине

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, положен стручни испит и лиценце 310 или 311 или 410 или 411;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 184
Назив посла:

Оперативни инжењер за електро и грађевинске радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Службa за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

 учествује у изради планова одржавања, планова искључења, техничкој припреми радова
на одржавању
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 учествује у непосредној коресподенцији са корисницима преносног система
 уз непосредну контролу, припрема и реализује послове на реконструкцијама објекaта и
перспективних планова развоја преносне мреже
 анализира рад и прати понашања опреме и уређаја на објектима преосне мреже, утврђује
узроке кварова и хаварија; управља техничком документацијом на нивоу Погона
 учествује у изради пројеката и надзору извршења мањих реконструкција – електро
радова и учествује у интерној ревизији пројектне документације
 утврђује и пријављује штету насталу на објектима
 ажурира, отклања примедбе и прати извршења наложених мера од стране надлежних
инспекцијских органа
 подноси захтеве за искључење електроенергетских објеката
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 израђује потребну документацију за демонтирану опрему у складу са важећом законском и
техничком регулативом;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво



обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада

Додатни опис
максимални ниво




обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
асистира у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно

Шифра: 185
Назив посла:

Техничар асистент за eлектро радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла








прикупља податке у циљу ажурирања базе података, архиве и техничке документације;
обавља радове у склопу ремонта и рекострукције објеката;
евидентира извештаје о раду, испадима и кваровима на елементима ЕЕС
припрема документацију везану за пријаву штете осигуравајућим друштвима
прикупља захтеве за искључење објеката
врши контролу извођења занатских радова на пословима одржавања неенергетских
објеката и грађевинских делова електроенергетских објеката
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 186
Назив посла:

Техничар сарадник за eлектро радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 ажурира базу података, архиву и техничку документацију
 обавља послове везане за радове, али и надзор у склопу ревизије, ремонта и
реконструкције објеката
 евидентира извештаје о раду, испадима и кваровима на елементима ЕЕС
 припрема документацију везану за пријаву штете осигуравајућим друштвима
 подноси захтеве за искључење објеката
 врши контролу извођења занатских радова на пословима одржавања неенергетских
објеката и грађевинских делова електроенергетских објеката
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са техничарем висег раднга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са техничарем висег раднга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне

средње образовање, подручје рада електротехнике
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спреме
Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 187
Назив посла:

Самостални техничар за eлектро радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 ажурира базу података, архиву и техничку документацију
 обавља послове везане за радове, али и надзор у склопу ревизије, ремонта и
реконструкције објеката
 евидентира извештаје о раду, испадима и кваровима на елементима ЕЕС
 припрема и обрађује документацију везану за пријаву штете осигуравајућим друштвима
 подноси захтеве за искључење објеката
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 врши контролу извођења занатских радова на пословима одржавања неенергетских
објеката и грађевинских делова електроенергетских објеката
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола
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Шифра: 188
Назив посла:

Техничар асистент за грађевинске радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове на грађевинско-занатским радовима код редовног и инвестиционог
одржавања објеката погона
 обавља послове на грађевинско-занатским радовима код хаварија и кварова на објектима
погона
 обавља послове на грађевинско-занатским радовима код проширења, реконструкције и
изградње нових објеката
 врши контролу извођења занатских радова на пословима одржавања неенергетских
објеката и грађевинских делова електроенергетских објеката
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада грађевине

Радно искуство

није потребно

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 189
Назив посла:

Техничар сарадник за грађевинске радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







припрема и извршава радове на грађевинском одржавању елемената ЕЕС
ажурира техничку документацију из области грађевинског одржавања
периодично прегледа објекте и евидентира проблеме и врши њихово отклањање
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
врши контролу извођења занатских радова на пословима одржавања неенергетских
објеката и грађевинских делова електроенергетских објеката
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са техничарем висег раднга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са техничарем висег раднга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада грађевине

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 190
Назив посла:

Самостални техничар за грађевинске радове

Организациона целина

Одељење за електро и грађевинске радове / Служба за техничку координацију / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 организује припремне и извршне радове из домена грађевинског одржавања на
елементима ЕЕС
 води техничку документацију из области грађевинског одржавања
 периодично прегледа објекте и евидентира проблеме и врши њихово отклањање
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 врши контролу извођења занатских радова на пословима одржавања неенергетских
објеката и грађевинских делова електроенергетских објеката
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима
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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада грађевине

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 191
Назив посла:

Координатор Одељења возни парк

Организациона целина

Одељење возни парк / Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови координатора одељења/групе послова








Опис посла







Додатни опис средњи
ниво

координира радом Oдељења
планира, припрема, организује и врши контролу одржавања и коришћења возила
координира послове припреме документације за осигурање и регистрацију возила
координира рад Одељења са другим Службама у Погону
организује потребно стручно усавршавање за запослене у Одељењу
ажурира пратећу документацију из ове области делатности Одељења
учествује у изради техничког дела тендерске документације и у реализацији јавних
набавки
израђује извештаје о целокупном стању возног парка на месечном, кварталном и
годишњем нивоу и доставља их Самосталној служби за возни парк
за послове из надлежности Самосталне службе за возни парк, првенствено је одговоран
шефу Самосталне службе за возни парк
учествује у комисијама за попис, расход и отуђење возила;
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област машинства,
електротехнике, саобраћаја, економије
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Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад; обавезно - возачка дозвола

Шифра: 192
Назив посла:

Супервизор Одељења возни парк

Организациона целина

Одељење возни парк / Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови организатора рада

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:









координира пословима у Одељењу
планира, припрема, организује и врши контролу одржавања и коришћења возила
контролише послове припреме документације за регистрацију возила
контролише рад Одељења у сарадњи са другим Службама у Погону
предлаже потребно стручно усавршавање за запослене у Одељењу
ажурира пратећу документацију ове области делатности Одељења
за послове из надлежности Самосталне службе за возни парк, првенствено је одговоран
шефу Самосталне службе за возни парк,
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, саобраћаја, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад; обавезно - возачка дозвола
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Шифра: 193
Назив посла:

Дизаличар

Организациона целина

Одељење возни парк / Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Оперативни послови

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 управља моторним, теренским возилом и дизалицом према распореду рада на основу
издатог налога
 придржава се законских прописа из области саобраћаја, савесно рукује
возилом/дизалицом и врши контролу возила
 одговоран је за безбедност путника, за правилан утовар и истовар терета који превози
 обавља мање сложене послове одржавања ТС и ДВ коришћењем теретних и специјалних
возила
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта у области саобраћаја
 одржава хигијену возила
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

води евиденције из домана радa




води евиденције из домана радa
припрема извештаје из домена рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола , положен испит за дизаличара

Шифра: 194
Назив посла:

Аутомеханичар

Организациона целина

Одељење возни парк / Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Оперативни послови
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 одржава, врши прегледе, ревизије и ремонте путничких, теретних и специјалних возила и
дизел агрегата
 обавља мање и средње сложене аутомеханичарске/аутоелектричарске послове
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

свакодневно се стара о одржавању свих возила у исправном стању.




свакодневно се стара о одржавању свих возила у исправном стању.
обавља све сложене аутомеханичарске /аутоелектричарске послове

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 740
Назив посла:

Техничар асистент за возни парк

Организациона целина

Одељење возни парк / Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система
Бор / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у припреми документације за техничке прегледе и обављање регистрације и
осигурања возила
 по потреби обавља послове прања и чишћења возила
 обавља административнe пословe у Oдељењу
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




асистира техничару вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање
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Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 195
Назив посла:

Техничар сарадник за возни парк

Организациона целина

Одељење возни парк / Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 припрема документацију за техничке прегледе и обављање регистрације и осигурања
возила
 обавља административнe пословe у Oдељењу
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
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Шифра: 196
Назив посла:

Помоћни радник возног парка

Организациона целина

Одељење возни парк / Служба за техничку координацију / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови помоћног радника

Опис посла
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши прање и чишћење возила
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

помаже у обављању административних послова




помаже у обављању административних послова
помаже при одржавању техничке исправности возила.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

основно образовање или средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Служба за далеководе Београд/ Бор/ Ваљево,/Крушевац/ Нови Сад/ Обилић
 Шеф Службе за далеководе
Одељење за припрему одржавања далековода Београд/ Бор/
Ваљево,/Крушевац/ Нови Сад/ Обилић
 Координатор Одељења за припрему одржавања далековода
 Инжењер стручни сарадник за припрему одржавања далековода
 Инжењер самостални стручни сарадник за припрему одржавања далековода
 Инжењер специјалиста за припрему одржавања далеководa
 Техничар за припрему одржавања далековода - на стручном оспособљавању
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 Техничар асистент за припрему одржавања далековода
 Техничар сарадник за припрему одржавања далековода
 Самостални техничар за припрему одржавања далековода
Одељење за одржавање далековода Београд/Бор/Ваљево/Бајина
Башта/Крушевац/Ниш/Нови Сад/Обилић
 Координатор Одељења за одржавање далековода
 Супервизор Одељења за одржавање далековода
 Вођа тима за одржавање далековода
 Електромонтер асистент за одржавање далековода
 Електромонтер сарадник за одржавање далековода
 Главни електромонтер за одржавање далековода
 Монтер бравар сарадник за одржавање далековода
 Главни монтер бравар за одржавање далековода
 Помоћни техничар за одржавање далековода
 Помоћни техничар првог степена за одржавање далековода
 Помоћни физички радник за одржавање далековода
Шифра: 197
Назив посла:

Шеф Службе за далеководе

Организациона целина

Службa за далеководе / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне
енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира и руководи радом Службе
 врши техничку и логистичку подршку пословима одржавања ДВ, проводника, изолације и
овесне опреме у ТС и РП, уз израду планова одржавња
 координира и учествује у реконструкцији мањег обима на далеководима
 анализира погонске догађаје, понашања опреме и уређаја и предлаже мере за
оптимизацију рада далековода
 руководи радовима, врши надзор и/или учествује у интерно техничким прегледима и
ставља у погон нове и реконструисaне далеководе
 координира и изводи санације кварова на далеководима и послове надокнаде штете од
осигуравајућих друштава, трећим лицима и ЈП ЕМС
 учествује у издавању услова и сагласности за градњу објеката у близини ДВ, анализира
утицај ДВ на околину и предлаже мере за побољшање стања и мере превентивног
одржавања, учествује у издавању сагласности и техничких услова за изградњу и
реконструкцију објеката трећих лица, испод или у близини ЕЕ објеката погона
 учествује у изради планова, припрема технички део конкурсне документације за
спровођење ЈН, учествује у реализацији јавних набавки
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 сарађује са надлежним инспекцијским органима
 планира, координира и изводи обуке запослених за рад на одржавању ДВ
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 учествује у изради планова пословања и прати реализацију истог из области делегиране
одговорности
 учествује у спровођењу мера из БЗР, ЗОП и ЗЖС
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад




асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола и поседовање лиценци 351 или 451;
положен стручни испит ; вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 198
Назив посла:

Координатор Одељења за припрему одржавања далековода

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови координатора одељења/групе послова

Опис посла

 координира радом Одељења
 анализира и врши техничку припрему код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака,
отказа или кварова на далеководу
 припрема, координира и спроводи прегледе, редовне годишње ремонте, реконструкције,
санације и ревизије далековода
 анализира и дијагностикује рад далековода у погону приликом испада, кварова, хаварија и
др.
 врши техничку сарадњу са надлежним Секторима
 координира и врши надзор над радовима које обављају трећа лица
 израђује предлоге годишњих, кварталних и недељних планова за одржавање далековода,
а на основу усвојених планова Службе, врши подношење захтева за искључење
далековода
 обавља послове набавке и друге логистичке послове из области надлежности Службе;
учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати, предлаже и учествује у изради планова инвестиција, изради пројектних задатака за
санацију, адаптацију и реконструкцију далековода
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Додатни опис средњи
ниво

 ажурира и води техничку документацију далековода и учествује у изради техничких
упутстава за погон, превенцију и одржавање, као и у фабричким и пријемним
испитивањима опреме за далеководе
 координира ажурирање базе података
 учествује у издавању решења, услова и сагласности за градњу објеката у близини ДВ,
анализира утицај ДВ на околину и предлаже побољшања стања
 учествује у издавању сагласности и техничких услова за изградњу и реконструкцију
објеката трећих лица, испод или у близини ЕЕ објеката погона и сарађује са надлежним
инспекцијским органима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године.

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
пожељно - положен стручни испит и поседовање лиценце 351 или 451; вештине руковођења;
тимски рад;

Шифра: 199
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за припрему одржавања далековода

Организациона целина

Одељења за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 асистира у техничкој припреми код хитних интервеција, испада, хаварија, грешака, отказа
или кварова на далеководу
 асистира у припреми и спровођењу прегледа, редовних годишњих ремоната,
реконструкција, санација и ревизија далековода
 асистира у анализирању и дијагностиковању рада далековода у погону приликом испада,
кварова, хаварија, учествује у санацији кварова
 асистира при техничкој сарадњи са надлежним Секторима
 асистира у надзору над радовима које обављају трећа лица
 асистира у изради предлога планова за одржавање далековода на основу којих се врши
подношење захтева за искључење далековода
 асистира у изради планова инвестиција кроз израду пројектних задатака за санацију,
адаптацију и реконструкцију далековода
 учествује у изради техничке документације далековода и у изради техничких упутстава за
погон
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у ажурирању базе података
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - пожељна

Шифра: 200
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за припрему одржавања далековода

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 врши потребну техничку припрему код хитних интервенција, испада, хаварија, грешака,
отказа или кварова на далеководу
 припрема и спроводи прегледе, редовне годишње ремонте, реконструкције, санације и
ревизије далековода
 анализира и дијагностикује рад далековода у погону приликом испада, кварова, хаварија,
учествује у санацији кварова
 учествује у техничкој сарадњи са надлежним Секторима
 учествује у надзору над радовима које обављају трећа лица
 учествује у изради предлога планова за одржавање далековода на основу којих се врши
подношење захтева за искључење далековода
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 учествује у изради планова инвестиција израдом пројектних задатака за санацију,
адаптацију и реконструкцију далековода.
 учествује у ажуририрању техничке документације ДВ, у изради техничких упутстава за
погон, превенцију и одржавање, као и у фабричким и пријемним испитивањима опреме
за далеководе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова
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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - положен стручни испит, поседовање лиценци 351 или 451, возачка дозвола

Шифра: 201
Назив посла:

Инжењер специјалиста за припрему одржавања далековода

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши потребну техничку припрему код хитних интервеција, испада, хаварија, грешака,
отказа или кварова на далеководу
 припрема и спроводи прегледе, редовне годишње ремонте, реконструкције, санације и
ревизије далековода и врши анализу и дијагностику рада далековода и учествује у
санацији кварова
 анализира и дијагностикује рад далековода у погону приликом испада, кварова, хаварија,
учествује у санацији кварова
 учествује у техничкој сарадњи са надлежним Секторима
 учествује у надзору над радовима које обављају трећа лица; сарађује са надлежним
инспекцијским органима
 учествује у изради предлога планова за одржавање далековода на основу којих се врши
подношење захтева за искључење далековода
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 учествује у изради планова инвестиција кроз израду пројектних задатака за санацију,
адаптацију и реконструкцију далековода
 учествује у ажуририрању техничке документације далековода и у изради техничких
упутстава за погон, као и у ажурирању базе података
 издаје решења, услове и сагласности за градњу објеката у близини ДВ, анализира утицај
ДВ на околину и предлаже побољшања стања, учествује у издавању сагласности и
техничких услова за изградњу и реконструкцију објеката трећих лица, испод или у близини
ЕЕ објеката погона
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши детаљну анализу обављених послова у домену рада




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво;

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – положен стручни испит и поседовање лиценци 351 или 451;
обавезно- возачка дозвола

Шифра: 753
Назив посла:

Техничар за припрему одржавања далековода – на стручном оспособљавању

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 уз асистенцију ментора, оспособљава се за самосталан рад за обављање послова
техничара асистента за припрему одржавања далековода, а што подразумева следеће
послове:
 техничка припрема за отклањање кварова на далеководу
 анализа и дијагностика рада далековода у Погону приликом испада, кварова, хаварија и
др. и учествовање у санацији кварова
 послови набавке и други логистички послови из области надлежности Службе;
учествовање у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки.

стручно се оспособљава уз асистенцију за брзо и ефикасно обављање задатака




стручно се оспособљава уз асистенцију за брзо и ефикасно обављање задатака
уз стручни надзор у помаже у изради техничког дела тендерске документације за
припрему одржавања далековода.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства - приправник

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - поседовање возачке дозволе „Б“ категорије

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Шифра: 202
Назив посла:

Техничар асистент за припрему одржавања далековода

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира у техничкој припреми за отклањање кварова на далеководу
 асистира у анализи и дијагностици рада далековода у погону приликом испада, кварова,
хаварија и др. и учествује у санацији кварова
 асистира у пословима набавке и другим логистичким пословима из области надлежности
Службе; учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад




асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 203
Назив посла:

Техничар сарадник за припрему одржавања далековода

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 учествује у техничкој припреми и асистира код хитних интервенција, испада, хаварија,
грешака, отказа или кварова на далеководу
 учествује у припреми и спровођењу, по налогу инжењера, прегледа, редовних годишњих
ремоната, реконструкција, санација и ревизија далековода.
 асистира у анализи и дијагностици рада далековода у погону приликом испада, кварова,
хаварија и др. и учествује у санацији кварова
 асистира као помоћник у надзору и/или у интерно-техничким прегледима над радовима
које обављају трећа лица
 асистира у изради предлога планова за одржавање далековода, врши подношење

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

захтева за искључење далековода
 обавља послове набавке и друге логистичке послове из области надлежности Службе;
учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 асистира у изради планова инвестиција израдом пројектних задатака за санацију,
адаптацију и реконструкцију далековода
 асистира у ажуририрању техничке документације далековода и ажурирању базе података
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са техничарем висег раднга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 204
Назив посла:

Самостални техничар за припрему одржавања далековода

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања далековода / Служба за далеководе / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 обавља техничку припрему и хитне интервенције код испада, хаварије услед грешака,
отказа или кварова на далеководу
 припрема и спроводи, по налогу инжењера, прегледе, редовне годишње ремонте,
реконструкције, санације и ревизије далековода
 врши анализу и дијагностику рада далековода у погону приликом испада, кварова,
хаварија и др. и учествује у санацији кварова
 учествује као помоћник у надзору и/или у интерно-техниким прегледима над радовима
које обављају трећа лица
 асистира у изради предлога планова за одржавање далековода, врши подношење
захтева за искључење далековода.
 обавља послове набавке и друге логистичке послове из области надлежности Службе;
учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 асистира у изради планова инвестиција израдом пројектних задатака за санацију,
адаптацију и реконструкцију далековода.
 учествује у ажуририрању техничке документације далековода и ажурирању базе података
 учествује у припреми процене штете причињене трећим лицима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво



врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада

Додатни опис
максимални ниво




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 205
Назив посла:

Координатор Одељења за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови координатора одељења/групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира радом Одељења за одржавање далековода
 организује и спроводи превентивно и редовно одржавање далековода у облику редовног
годишњег ремонта и прегледа (формира радне екипе и динамику рада)
 организује и спроводи хитне интервенције приликом испада, хаварија, грешака, отказа или
квара на далеководу
 координира спровођење планова радова на санацији, адаптацији и реконструкцији
далековода
 утврђује стања опреме на далеководу и даје предлог мера за отклањање недостатака
 планира и организује сечу растиња у коридору далековода
 координира и израђује извештаје о фактичком стању на траси далековода
 учествује као помоћник надзора над извођењем радова које обављају трећа лица и
накнадним интерно-техничким прегледима
 обавља послове набавке и друге логистичке послове из области надлежности Службе;
учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 организује и спроводи превентивно и редовно одржавање проводника, спојне и овесне
опреме и изолације у ТС и РП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.
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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике- енергетика

Радно искуство

минимум 3 године.

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола;
пожељно вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 206
Назив посла:

Супервизор Одељења за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови организатора рада

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши надзор радом Одељења за одржавање далековода
 организује и спроводи превентивно и редовно одржавање далековода у облику редовног
годишњег ремонта и прегледа (формира радне екипе и динамику рада)
 организује и спроводи хитне интервенције приликом испада, хаварија, грешака, отказа или
квара на далеководу
 врши контролу спровођења планова радова на санацији, адаптацији и реконструкцији
далековода
 утврђује стања опреме на далеководу и даје предлог мера за отклањање недостатака
 планира и организује сечу растиња у коридору далековода
 врши супервизију и израђује извештаје о фактичком стању на траси далековода
 учествује као помоћник надзора над извођењем радова које обављају трећа лица и
накнадним интерно-техничким прегледима
 обавља послове набавке и друге логистичке послове из области надлежности Службе;
учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 организује и спроводи превентивно и редовно одржавање проводника, спојне и овесне
опреме и изолације у ТС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике
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Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад; обавезно - возачка дозвола

Шифра: 207
Назив посла:

Вођа тима за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови организатора рада

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира радном групом на терену
 утврђује стања опреме на далеководу и даје предлог мера за отклањање недостатака
 спроводи превентивно и редовно одржавање далековода у облику редовног годишњег
ремонта и прегледа (формира радне екипе и динамику реализације)
 спроводи хитне интервенције приликом испада, хаварија, грешака, отказа или квара на
далеководу
 спроводи планиране радове на санацији, адаптацији и реконструкцији далековода
 планира и организује сечу растиња у коридору далековода
 учествује у изради извештаја о фактичком стању на траси далековода
 по потреби, учествује као помоћник надзора над извођењем радова које обављају трећа
лица и у накнадним интерно-техничким прегледима
 учесттвује у вођењу евиденције о опреми и резервним деловима
 спроводи превентивно и редовно одржавање проводника, спојне и овесне опреме и
изолације у ТС и РП
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

води евиденцију о свим питањима који се односе на одржавање далековода




води евиденцију о свим питањима који се односе на одржавање далековода
припрема извештаје из домена рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и

вештине руковођења; тимски рад; обавезно - возачка дозвола
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вештине

Шифра: 208
Назив посла:

Електромонтер асистент за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира у обављању послова редовног и интервентног одржавања далековода у домену
електроопреме
 асистира у раду на отклањању кварова и хаварија на далеководима у домену
електроопреме
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира монтеру вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




асистира монтеру вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без радног искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 209
Назив посла:

Електромонтер сарадник за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

 обавља послове на редовном и интервентном одржавању далековода у домену
електроопреме
 учествује у раду на отклањању кврова и хаварија на далеководима у домену
електроопреме
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



сарађује са монтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са монтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 210
Назив посла:

Главни електромонтер за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове на редовном и интервентном одржавању далековода у домену
електроопреме
 даје предлоге за отклањање уочених недостатака у области одржавања далековода у
домену електроопреме
 учествује у раду на отклањању кврова и хаварија на далеководима у домену
електроопреме
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 211
Назив посла:

Монтер бравар сарадник за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 обавља послове на редовном и интервентном одржавању далеководу у домену
машинских послова
 учествује у раду на отклањању кварова и хаварија на далеководима у домену машинских
послова
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са електромонтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних
послова


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



сарађује са електромонтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних
послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

без радног искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 212
Назив посла:

Главни монтер бравар за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
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система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови монтера
 обавља послове на редовном и интервентном одржавању далековода у домену
машинских послова
 даје предлоге за отклањање уочених недостатак при одржавању далековода у домену
машинских послова
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 213
Назив посла:

Помоћни техничар за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши послове на редовном и интервентном одржавању далековода у домену машинских
послова и електро-опреме, без рада на висини
 учествује у раду на отклањању кварова и хаварија на далеководима у домену машинских
послова и електро-опреме, без рада на висини
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

пружа помоћ при извршавању послова за одржавање далековода




пружа помоћ при извршавању послова за одржавање далековода
сачињава дневни извештај о одржавању далековода

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 214
Назив посла:

Помоћни техничар првог степена за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира послове на редовном и интервентном одржавању далековода у домену
машинских послова и електро-опреме, без рада на висини
 координира у раду на отклањању кварова и хаварија на далеководима у домену
машинских послова и електро-опреме, без рада на висини
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

пружа помоћ при извршавању приземних радова




пружа помоћ при извршавању приземних радова
сачињава све врсте извештаја из домена свог рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола
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Шифра: 215
Назив посла:

Помоћни физички радник за одржавање далековода

Организациона целина

Одељење за одржавање далековода / Служба за далеководе / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови помоћног радника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши сечу растиња у коридору далековода и чисти темеље стубова
 обавља помоћне физичке послове на отклањању хаварија и кварова
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

пружа помоћ при вршењу физичких послова за одржавање далековода




пружа помоћ при вршењу физичких послова за одржавање далековода
помаже при одржавању опреме из домена рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

основно образовање или средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање

Радно искуство

без радног искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезна обука за рад са моторном тестером

Служба за трансформаторске станице
Београд/Обреновац/Бор/Ваљево/Крушевац/Нови Сад/Обилић
 Шеф Службе за трaнсформаторске станице
Одељење за припрему одржавања ВН опреме
 Координатор Одељења за припрему одржавања ВН опреме
 Инжењер стручни сарадник за припрему одржавања ВН опреме
 Инжењер самостални стручни сарадник за припрему одржавања ВН опреме
 Инжењер специјалиста за припрему одржавања ВН опреме
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 Оперативни инжењер за припрему одржавања ВН опреме





Техничар за припрему одржавања ВН опреме - на стручном оспособљавању
Техничар асистент за припрему одржавања ВН опреме
Техничар сарадник за припрему одржавања ВН опреме
Самостални техничар за припрему одржавања ВН опреме

Одељење за одржавање ВН опреме
Београд/Обреновац/Бор/Ваљево/Крушевац/ Ниш/Нови Сад/Обилић
 Координатор Одељења за одржавање ВН опреме
 Супервизор Одељења за одржавање ВН опреме
 Вођа тима за одржавање ВН опреме
 Електромонтер асистент за одржавање ВН опреме
 Електромонтер сарадник за одржавање ВН опреме
 Главни електромонтер за одржавање ВН опреме
 Монтер бравар асистент за одржавање ВН опреме
 Монтер бравар сарадник за одржавање ВН опреме
 Главни монтер бравар за одржавање ВН опреме
 Помоћни техничар за одржавање ВН опреме
 Помоћни техничар првог степена за одржавање ВН опреме
Одељење експлоатације Београд/Обреновац/Бор/Ваљево/Крушевац/ Нови
Сад/Обилић
 Координатор Одељења експлоатације
 Контролор трафо станице
 Надзорник трафо станице
 Инжењер самостални стручни сарадник за eксплоатацију у Погону
 Инжењер специјалиста за eксплоатацију у Погону
 Oперативни инжењер за експлоатацију
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 Руковалац
 Главни руковалац
 Техничар сарадник за експлоатацију
 Самостални техничар за експлоатацију у Погону
Шифра: 216
Назив посла:

Шеф Службе за трансформаторске станице

Организациона целина

Служба за трансформаторске станице / Погон подручја преносног система / Дирекција за
пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и руководи радом Службе
 пружа техничку и логистичку подршку пословима на одржавању ВН опреме уз израду
планова одржавања
 пружа техничку и логистичку подршку пословима надзора над радом и манипулацијама на
опреми у трансформаторским станицама
 анализира погонске догађаје, понашања опреме и уређаја и предлаже мере за
оптимизацију рада трансформаторских станица
 координира и учествује у реконструкцији на ВН опреми
 руководи радовима, врши надзор и/или учествује у интерним-техничким прегледима и
стављању у погон нових и реконструисаних делова трафостаница
 координира и учествује у извођењу санације кварова у трансформаторским станицама и
пословима надокнаде штете од осигуравајућих друштава, трећим лицима и ЈП ЕМС
 планира, координира и изводи обуке запослених за рад на одржавању, надзору и
манипулацијама трансформаторских станица
 учествује у изради плана пословања из области рада службе и прати реализацију истог
 учествује у спровођењу мера из БЗР, ЗОП и ЗЖС
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
и сарађује са надлежним инспекцијским органима
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу чији рад координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног

обавезно - енглески језик, средњи ниво
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језика
Посебна знања и
вештине

обавезно – положен стручни испит, поседовање лиценци 351или 451, возачка дозвола;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 217
Назив посла:

Координатор Одељења за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељењe за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови координатора Одељења/групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира радом Одељења
 припрема и спроводи планове на прегледима, ремонтима, санацији и ревизији
трафостаница
 прати и анализира рад трафостаница у Погону
 учествује у изради подлога за годишњи, квартални и недељни план одржавања
 координира израду захтева за рад и израђује радне задатке
 учествује у изради планова инвестиција у домену рада Службе
 учествује у изради техничке регулативе у области ВН опреме
 учествује у интерно-техничким прегледима изведених радова по објектима
 сарађује са надлежним инспекцијским органима
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки,
као и у фабричким пријемним испитивањима
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола;
пожељно -положен стручни испит; вештине руковођења; тимски рад;
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Шифра: 218
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у анализи погонских догађаја, понашања опреме и уређаја
 прати реализацију годишњих, кварталних и седмичних планова ремоната и реконструкције
објеката преносне мреже
 асистира у адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми
 асистира у изради плана пословања и праћење реализације истог
 ажурира и води техничку документацију о стању ВН опреме
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 асистира у профилактичким и интерно-техничким испитивањима ВН опреме и даје
предлоге мера у домену техничког побољшања
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова

Додатни опис
максимални ниво




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
ачествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезна

Шифрa: 219
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у планирању и организацији рада на одржавању ВН опреме
 учествује у пословима на отклањању узрока и последица грешака, кварова и хаварија на
ВН опреми
 учествује у изради годишњих, кварталних и седмичних планова ремоната и реконструкције
објеката преносне мреже
 учествује у анализи погонских догађаја, понашања опреме и уређаја
 учетвује у адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми
 учествује у интерно техничким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних
делова трафостаница
 учествује у изради плана пословања и праћењу реализације истог
 ажурира и води техничку документацију о стању ВН опреме
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно-возачка дозвола ;
пожељно - положен стручни испит и поседовање лиценце 351или 451

Шифра: 220
Назив посла:

Инжењер специјалиста за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељења за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у планирању и организацији рада на одржавању ВН опреме
 учествује у пословима на отклањању узрока и последица грешака, кварова и хаварија на
ВН опреми
 учествује у изради годишњих, кварталних и седмичних планова ремоната и реконструкције
објеката преносне мреже
 анализира погонске догађаје, понашање опреме и уређаја и предлаже мера за
оптимизацију рада трансформаторских станица
 учествује у адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми
 руководи радовима, надзире и/или учествује у интерним-техничким прегледима и
стављању у погон нових и реконструисаних делова трафостаница
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује план пословања из домена рада Службе и прати реализацију истог
 учествује у профилактичким испитивањима ВН опреме и даје предлоге мера у домену
техничког побољшања
 учествује у пријемно техниким испитивањима код интерно-техничких прегледа и ажурира
техничку документацију о стању ВН опреме
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

учествује у организовању техничке контроле пројектне документације




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – положен стручнини испит, лиценце 351 или 451 и возачка дозвола,

Шифра: 221
Назив посла:

Oпративни инжењер за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељење за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

 учествује у планирању и организацији рада на одржавању ВН опреме
 уз надзор и контролу инжењера, учествује у пословима на отклањању узрока и последица
грешака, кварова и хаварија на ВН опреми
 учествује у анализи погонских догађаја, понашања опреме и уређаја
 уз контролу, учествује у адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми
 учествује у интерно техничким прегледима и стављању у погон нових и реконструисаних
делова трафостаница
 учествује у изради плана пословања и праћењу реализације истог
 ажурира и води техничку документацију о стању ВН опреме
 учествује у профилактичким испитивањима ВН опреме и даје предлоге мера у домену
техничког побољшања
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада

Додатни опис средњи
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ниво

Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
асистира у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно- возачка дозвола
пожељно - положен стручни испит

Шифра: 754
Назив посла:

Техничар за припрему одржавања ВН опреме – на стручном оспособљавању

Организациона целина

Одељењe за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 уз асистенцију ментора, оспособљава се за самосталан рад за обављање послова
техничара асистента за припрему одржавања ВН опреме, а што подразумева следеће
послове:
 анализа погонских догађаја, понашања опреме и уређаја, као и учествовање у
адаптацијама и мањим реконструкцијама на ВН опреми
 ажурирање базе података, архиве и техничке документације, из домена одржавања и
испитивања ВН опреме, водђење евиденцију о опреми и резервним деловима
 праћење реализације свих планова ремоната и реконструкције објеката преносне мреже
 профилактичка и пријемно-техничка испитивања ВН опреме
 учествовање у комисијама за јавне набавке.

стручно се оспособљава уз асистенцију за обављање текућих задатака




стручно се оспособљава уз асистенцију за обављање текућих задатака
уз стручни надзор у помаже у отклањању недостатака у раду и оспособљава се да их
одржава у исправном стању.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде
метала
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Радно искуство

без искуства - приправник

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - поседовање возачке дозволе „Б“ категорије.

Шифра: 222
Назив посла:

Техничар асистент за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељењe за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира у анализи погонских догађаја, понашања опреме и уређаја, као и у адаптацијама
и мањим реконструкцијама на ВН опреми
 асистира приликом ажурирања база података, архиве и техничке документације, из
домена одржавања и испитивања ВН опреме, води евиденцију о опреми и резервним
деловима
 прати реализацију свих планова ремоната и реконструкције објеката преносне мреже
 асистира у профилактичким и пријемно техничким испитивањима ВН опреме
 учествује у комисијама за јавне набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад




асистира приликом вршења контроле и одржавања средстава за рад
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола
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Шифра: 223
Назив посла:

Техничар сарадник за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељењe за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове припреме документације за радове на редовном одржавању и
отклањању узрока и последица кварова на ВН опреми у објектима преносне мреже
 обавља послове припреме годишњих, кварталних и недељних планова искључења, на
основу усвојених планова, координира подношење захтева за искључење
 учествује у изради спецификација при набавкама резервних делова, материјала, опреме,
уређаја, алата и других средстава потребних за радове на одржавању ВН опреме
 учествује у профилактичким и пријемно-техничким испитивањима ВН опреме
 даје предлоге мера у домену техничког побољшања ВН опреме и самостално врши
контролна испитивања
 учествује у комисијама за јавне набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 224
Назив посла:

Самостални техничар за припрему одржавања ВН опреме

Организациона целина

Одељењe за припрему одржавања ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове припреме документације за радове на редовном одржавању и
отклањању узрока и последица кварова на ВН опреми у објектима преносне мреже.
 обавља послове припреме годишњих, кварталних и недељних планова искључења, на
основу усвојених планова, координира подношење захтева за искључење
 врши ажурирање база података, архиве и техничке документације, из домена одржавања
и испитивања ВН опреме, води евиденцију о опреми и резервним деловима
 учествује у профилактичким и пријемно-техничким испитивањима ВН опреме
 учествује у изради спецификација при набавкама резервних делова, материјала, опреме,
уређаја, алата и других средстава потребних за радове на одржавању ВН опреме
 даје предлоге мера у домену техничког побољшања ВН опреме и самостално врши
контролна испитивања
 учествује у комисијама за јавне набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 225
Назив посла:

Координатор Одељења за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови координатора Одељења / групе послова

Опис посла

 координира радом Одељења
 планира и организује рад и контролу послова на одржавању ВН опреме, уземљења,
громобранске заштите и извора сопствене потрошње
 организује послове на отклањању узрока и последица грешака, кварова и хаварија на ВН
опреми, уземљењу, громобранској заштити и изворима сопствене потрошње и даје
предлоге превентивних мера
 учествује у изради годишњих, кварталних и седмичних планова ремоната и реконструкције
објеката преносне мреже
 врши анализу погонских догађаја, понашања опреме и уређаја и предлаже мере за
оптимизацију рада трансформаторских станица
 организује и води адаптацију и мање реконструкције на ВН опреми, уземљењу,
громобранској заштити и изворима сопствене потрошње
 руководи радовима, надзире и/или учествује у интерни- техничким прегледима и
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Додатни опис средњи
ниво

стављању у погон нових и реконструисаних делова трафостаница
 сарађује са надлежним инспекцијским органима
 учествује у изради плана пословања у домену рада одељења и прати реализацију истог
 учествује у изради планова, техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик-средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола; положен стручни испит; вештине руковођења; тимски рад;
пожељно - поседовање лиценци 351или 451;

Шифра: 226
Назив посла:

Супервизор Одељења за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови организатора рада

Опис посла

 организује и спроводи превентивно одржавање ВН опреме, уземљења, громобранске
заштите и извора сопствене потрошње у облику редовног годишњег ремонта (формира
радне екипе и координира динамику одржавања)
 организује и спроводи хитне интервенције приликом испада, хаварија, грешака, отказа или
квара на ВН опреми, уземљењу, громобранској заштити и изворима сопствене потрошње
 координира спровођење планова радова на санацији, адаптацији и реконструкцији
 утврђује стање ВН опреме, уземљења, громобранске заштите и извора сопствене
потрошње и даје предлог мера за отклањање недостатака
 обавља послове припреме годишњих и периодичних планова искључења
 учествује у спецификацији набавке резервних делова, материјала, опреме, уређаја, алата
и других средстава потребних за радове на одржавању ВН опреме, уземљења,
громобранске заштите и извора сопствене потрошње
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада



дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 227
Назив посла:

Вођа тима за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељењe за одржавање ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови организатора рада

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 организује рад на терену
 oрганизује, припрема, контролише и надзире извршење радова на одржавању ВН опреме,
уземљењу, громобранској заштити и изворима сопствене потрошње објеката преносне
мреже.
 обавља послове одржавања, прегледа, ревизија и ремоната ВН опреме, уземљења,
громобранске заштите и извора сопствене потрошње у објектима преносне мреже.
 самостално отклања узроке и последице грешака, кварова, отказа и хаварија на ВН
опреми
 обавља и води послове мањих реконструкција на ВН опреми, уземљењу, громобранској
заштити и изворима сопствене потрошње
 по потреби учествује као помоћник надзора над извођењем радова које обављају трећа
лица и накнадним интерно-техничким прегледима
 учествује у вођењу евиденције о опреми и резервним деловима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

води евиденцију о свим питањима који се односе на одржавање далековода




води евиденцију о свим питањима који се односе на одржавање далековода
припрема извештаје из домена рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 228
Назив посла:

Електромонтер асистент за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за тренсформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира приликом превентивног и интeрвентног одржавања у домену електротехничких
послова на ВН опреми, уземљењу, громобранској заштити и извора сопствене потрошње
 асистира приликом обављања послова ревизије и ремоната ВН опреме, уземљења,
громобранске заштите и извора сопствене потрошње
 асистира приликом реконструкција мањег обима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира монтеру вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




асистира монтеру вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
уз асистенцију учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола
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Шифра: 229
Назив посла:

Електромонтер сарадник за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за тренсформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове превентивног и интервентног одржавања у домену електротехничких
послова на ВН опреми, уземљењу, громобранској заштити и извора сопствене потрошње
 учествује у пословима ревизије и ремоната ВН опреме, уземљења, громобранске заштите
и извора сопствене потрошње
 учествује у реконструкцијама мањег обима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са монтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са монтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола, „Ц“ категорије и испит за дизаличара

Шифра: 230
Назив посла:

Главни електромонтер за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за тренсформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

 обавља послове превентивног и интервентног одржавања у домену електротехничких
послова на ВН опреми, уземљењу, громобранској заштити и извора сопствене потрошње
 самостално обавља послове из домена ревизије и ремоната ВН опреме, уземљења,
громобранске заштите и извора сопствене потрошње
 учествује у реконструкцијама мањег обима
 даје предлоге за отклањање уочених недостатака из домена ревизије и ремоната ВН
опреме, уземљења, громобранске заштите и извора сопствене потрошње
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
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који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво



врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада

Додатни опис
максимални ниво




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола „Ц“ категорије и испит за дизаличара

Шифра: 231
Назив посла:

Монтер бравар асистент за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 асистира приликом превентивног и интервентног одржавања у домену машинских послова
на ВН опреми, уземљењу, громобранској заштити и изворима сопствене потрошње
 асистира приликом обављања послова ревизије и ремоната ВН опреме, уземљења,
громобранској заштити и изворима сопствене потрошње
 асистира приликом реконструкција мањег обима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са електромонтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних
послова


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



сарађује са електромонтером вишег ранга у обављању сложенијих оперативних
послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада машинства и обраде метала
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Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 232
Назив посла:

Монтер бравар сарадник за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за тренсформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове превентивног и интервентног одржавања у домену машинских послова
на ВН опреми, уземљењу, громобранској заштити и изворима сопствене потрошње
 учествује у пословима ревизије и ремоната ВН опреме, уземљења, громобранској заштити
и изворима сопствене потрошње
 учествује у реконструкцијама мањег обима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са монтером браваром вишег ранга у обављању сложенијих оперативних
послова



сарађује са браваром вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола
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Шифра: 233
Назив посла:

Главни монтер бравар за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељење за одржавање ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови монтера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове превентивног и интервентног одржавања у домену машинских послова
на ВН опреми, уземљењу, громобранској заштити и изворима сопствене потрошње
 самостално обавља послове и води групу приликом ревизије и ремоната ВН опреме,
уземљењу, громобранској заштити и извора сопствене потрошње
 даје предлоге за отклањање уочених недостатака
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 234
Назив посла:

Помоћни техничар за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељењe за одржавање ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи

 врши послове на редовном и интервентном одржавању ВН опреме у домену електроопреме и машинских послова без рада на висини
 учествује у раду на отклањању кварова и хаварија на ВН опреми у домену машинских
послова и електро-опреме, без рада на висини
 даје предлоге за отклањање уочених недостатака из домена ревизије и ремоната ВН
опреме, уземљења, громобранске заштите и извора сопствене потрошње
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла

пружа помоћ при извршавању послова за одржавање далековода
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




пружа помоћ при извршавању послова за одржавање далековода
сачињава дневни извештај о одржавању далековода

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 1година

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 742
Назив посла:

Помоћни техничар првог степена за одржавање ВН опреме

Организациона целина

Одељењe за одржавање ВН опреме / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја
преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира послове на редовном и интервентном одржавању ВН опреме у домену
електро-опреме и машинских послова без рада на висини
 координира у раду на отклањању кварова и хаварија на ВН опреми у домену машинских
послова и електро-опреме, без рада на висини
 даје предлоге за отклањање уочених недостатака из домена ревизије и ремоната ВН
опреме, уземљења, громобранске заштите и извора сопствене потрошње
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла

пружа помоћ при извршавању приземних радова




пружа помоћ при извршавању приземних радова
сачињава све врсте извештаја из домена свог рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

није потребно
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

није потребно
пожељно - возачка дозвола

Шифра: 235
Назив посла:

Координатор Одељења eксплоатације

Организациона целина

Одељење експлоатације / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови координатора Одељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира радом Одељења
 планира, организује рад и контролише послове на експлоатацији трансформаторских
станица
 врши анализу погонских догађаја, понашања опреме и уређаја и предлаже мере за
оптимизацију рада трансформаторских станица и разводног постројења
 врши надзор над извођењем радова у трансформаторским станицама које изводе трећа
лица
 обучава и проверава оспособљеност за послове руковаоца ТС и РП
 учествује у изради техничких упутстава из домена рада Одељења
 сарађује са надлежним инспекцијским органима
 учествује у изради плана пословања из домена ТС и РП и прати реализацију истог
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола; положен стручни испит, вештине руковођења, тимски рад
пожељно - поседовање лиценци 351 или 451,
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Шифра: 236
Назив посла:

Контролор трафо станице

Организациона целина

Одељење експлоатације / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови организатора рада






Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

организује и контролише рад дежурних руковаоца
надзире, контролише и управља радом постројења
спроводи мере обезбеђења места рада
води и чува погонску документацију
обавља манипулације по налогу надлежног управљачког центра и отклања мање кварове
у ТС/РП
учествује у хитним интервенцијама и санирању хаваријских стања
контролише стање опреме за ЗНР, ППЗ и ЗЖС
обавља прегледе објекта и контролу стања постројења у складу са Правилником о
одржавању ЕЕ објеката ЈП ЕМС
руководи и надзире извођење радова у трафостаници, која изводе радници ЈП ЕМС и
трећа лица
учествује и изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о раду дежурних руковаоца




сачињава извештаје о раду дежурних руковаоца
спроводи и ванредни контролни надзор на захтев кординатора

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; возачка дозвола - пожељно

Шифра: 237
Назив посла:

Надзорник трафо станице

Организациона целина

Одељење експлоатације / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови координатора Одељења/групе послова
 организује и контролише рад дежурних руковаоца; планира, организује рад и контролише
послове на експлоатацији ТС
 надзире, контролише и управља радом постројења, анализира погонске догађаје,
понашање опреме и уређаја и предлаже мере за оптимизацију рада ТС
 спроводи мере обезбеђења места рада
 води и чува погонску документацију
 обавља манипулације по налогу надлежног управљачког центра и отклања мање кварове
у ТС/РП
 учествује у хитним интервенцијама и санирању хаваријских стања
 контролише стање опреме за ЗНР, ЗОП и ЗЖС
 обавља прегледе објекта и контролу стања постројења у складу са Правилником о
одржавању ЕЕ објеката ЈП ЕМС
 руководи и надзире извођење радова у трафостаници, која изводе радници ЕМС и трећа
лица
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сачињава извештаје о раду дежурних руковаоца




сачињава извештаје о раду дежурних руковаоца
врши анализу догађаја у току дана и уредно извештава о томе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Вештина руковођења; возачка дозвола - пожељно

Шифра: 238
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за eксплоатацију у Погону

Организациона целина

Одељење експлоатације / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у планирању и организацији рада послова на експлоатацији трансформаторских
станица
 врши надзор над извођењем радова у трансформаторским станицама које изводе трећа
лица
 учествује у изради техничких упутстава из области ТС и РП
 учествује у пословима реконструкције ТС и РП
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
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 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада

Додатни опис
максимални ниво




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 239
Назив посла:

Инжењер специјалиста за eксплоатацију у Погону

Организациона целина

Одељење експлоатације / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 учествује у планирању и организацији рада послова на експлоатацији трансформаторских
станица
 учествује у анализи погонских догађаја, понашања опреме и уређаја на ТС и РП и даје
предлоге мера
 врши надзор над извођењем радова у трансформаторским станицама које изводе трећа
лица
 учествује у изради техничких упутстава из области ТС и РП
 учествује у пословима реконструкције ТС и РП и даје предлоге техничких решења за
унапређење рада
 учествује у изради плана пословања и праћење реализације истог
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши детаљну анализу обављених послова у домену рада




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола;
пожељно - лиценце 351 или 451, положен стручни испит

Шифра: 240
Назив посла:

Oперативни инжењер за eксплоатацију

Организациона целина

Одељење експлоатације / Службе за трансформаторске станице / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови oперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у планирању и организацији рада послова на експлоатацији трансформаторских
станица
 учествује у анализи погонских догађаја, понашања опреме и уређаја на ТС уз непосредну
контролу надеђених
 учествује у извођењу радова у трансформаторским станицама које изводе трећа лица и
техничких упутстава
 учествује у пословима реконструкције ТС
 учествује у изради техничког дела тендерске документације у циљу реализације јавних
набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада




обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
асистира у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

није потребно
возачка дозвола - обавезно; пожељно - положен стручни испит

Шифра: 241
Назив посла:

Руковалац

Организациона целина

Одељење експлоатације / Служба за трансформаторске станице / Погон подручја преносног
система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира у надзору, контроли и управљању над радом постројења
 обавља преглед објеката у скаладу са Правилником о одржавању ЕЕ објеката ЈП ЕМС
 обавља контролу уређаја за сопствену потрошњу, грејање, проветравање и осветљење у
постројењима и релејним кућицама
 обавља манипулације по налогу надлежних управљачких центара
 контролише стање опреме за ЗНР, ЗОП и ЗЖС
 асистира у надзору извођења радова у трафостаници која изводе трећа лица
 учествује у обиласку постројења трећих лица и уређује начин кретања у зонама опасности
 обавља надзор и преглед опреме у постројењу
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира главном руковаоцу при извршавању манипулација




асистира главном руковаоцу при извршавању манипулација
сачињава извештаје о стању опреме ЗНР, ЗОП и ЗЖС

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање (минимум IV степен), подручје рада електротехнике.

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

246

Шифра: 242
Назив посла:

Главни руковалац

Организациона целина

Одељење експлоатације Београд / Служба за трансформаторске станице Београд / Погон
подручја преносног система Београд / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:









врши надзор, контролу и управљање над радом постројења
обавља манипулације по налогу надлежних управљачких центара
прикупља, евидентира и обрађује погонске информације и запажања о постројењу
води дневне извештаје о погонским догађајима и извештаје о раду опреме
прати мерења токова снаге и напонских прилика
надзире извођење радова у трафостаници која изводе трећа лица
обавља преглед објекта у скаладу са Правилником о одржавању ЕЕ објеката ЈП ЕМС и
сопствене потрошње
 спроводи мере обезбеђења места рада
 контролише стање опреме за ЗНР, ЗОП и ЗЖС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

решава ванредне ситуације и додатно се ангажује да посао заврши у року и
квалитетно



решава ванредне ситуације и додатно се ангажује да посао заврши у року и
квалитетно
сачињава извештаје о радовима у трафостаници која изводе трећа лица

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање (минимум IV степен), подручје рада електротехнике.

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 243
Назив посла:

Техничар сарадник за експлоатацију

Организациона целина

Одељење експлоатације Београд / Служба за трансформаторске станице Београд / Погон
подручја преносног система Београд / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља послове ажурирања листе основних средстава ТС/РП
 учествује у спровођењу процедуре везано за катергоризацију и расход демонтиране
опреме
 обавља послове ажурирања техничке документације
 асистира у изради предлога годишњих, кварталних и недељних планова за редовне
годишње ремонте
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 244
Назив посла:

Самостални техничар за експлоатацију у Погону

Организациона целина

Одељење експлоатације Београд / Служба за трансформаторске станице Београд / Погон
подручја преносног система Београд / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос
електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис

 обавља послове ажурирања листе основних средстава ТС/РП
 учествује у спровођењу процедуре везано за категоризацију и расход демонтиране
опреме
 обавља послове ажурирања техничке документације
 асистира у изради предлога годишњих, кварталних и недељних планова за редовне
годишње ремонте
 учествује у спецификацији набавке резервних делова, материјала, опреме, уређаја, алата
и других средстава потребних за радове на редовном и превентивном одржавању
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада



врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
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максимални ниво

Повећани ризици:



учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Служба за аутоматику
 Шеф Службе за аутоматику
Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену
потрошњу/Београд/Бор/Ваљево/Крушевац/Ниш/Нови Сад/Обилић
 Координатор Одељења за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу
 Инжењер стручни сарадник за релејну заштиту, мерење и соптвену потрошњу
 Инжењер самостални стручни сарадник за релејну заштиту, мерење и
сопствену потрошњу
 Инжењер специјалиста за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу
 Оперативни инжењер за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу
 Техничар сарадник за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу
 Самостални техничар за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу
Одељење за локално управљање
 Координатор Одељења за локално управљање
 Инжењер стручни сарадник за локално управљање у Погону
 Инжењер самостални стручни сарадник за локално управљање у Погону
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 Инжењер специјалиста за локално управљање у Погону
 Оперативни инжењер за локално управљање
 Самостални техничар за локално управљање
Шифра: 245
Назив посла:

Шеф Службе за аутоматику

Организациона целина

Служба за аутоматику / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне
енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 координира и руководи радом Службе
 израђује техничка правила и препоруке за рад и одржавање објеката преносне мреже
 учествује у изради пројектних задатака за градњу и реконструкцију објеката преносне
мреже
 учествује у изради предлога реконструкције уређаја за заштиту, мерење, сопствену
потрошњу и ТСУ (технички систем управљања)
 анализира рад и дефинише техничке недостатке опреме и уређаја за заштиту, мерење,
сопствену потрошњу и ТСУ
 учествује у изради годишњих, кварталних, месечних и недељних планова ремоната и
реконструкцији објеката преносне мреже
 учествује у пријемним испитивањима опреме, уређаја и система за заштиту, мерење,
сопствену потрошњу и ТСУ
 врши анализу погонских догађаја и утврђује узроке хаварије опреме и уређаја
 врши испитивање, одржавање, прорачун подешења и анализу догађаја система релејне
заштите, мерења, сопственe потрошњe и локалног управљањa
 дефинише техничке услове за набавку опреме и уређаја за заштиту, мерење, сопствену
потрошњу и ТСУ и учествује у изради техничког дела тендерске документације и
реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 анализира и испитује рад система за заштиту, мерење, сопствену потрошњу, ТСУ и
система беспрекидног напајања
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу чији рад координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола, обавезно- положен стручни испит, поседовање лиценци
351или451 и вештине руковођења, тимски рад

Шифра: 246
Назив посла:

Координатор Одељења за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу

Организациона целина

Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу / Служба за аутоматику / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови координатора Одељења/групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 коодинира рад Одељења
 обавља сложенe послове у области система релејне заштите, мерења и сопствене
потрошње
 координира и учествује у изради техничке регулативе и пројектних задатака, даје предлоге
за реконструкцију објеката; учествује у изради Планова
 кординира пријемним испитивањима опреме, уређаја и система релејне заштите, мерења
и сопствене потрошње
 испитује и одржава уређаје из области система релејне заштите, мерења и сопствене
потрошње
 анализира рад и прати понашање опреме и уређаја система релејне заштите, мерења и
сопствене потрошње на објектима преносне мреже
 учествује у изради Плана пословања и праћење реализације из области деловања
Одељења
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области система релејне заштите, мерења и сопственe потрошњe
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

обавезно - возачка дозвола;
пожељно - положен стручни испит и софтвери за релејну заштиту (интерне обуке) ,вештине
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вештине

руковођења, тимски рад

Шифра: 247
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу у Погону

Организациона целина

Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошљу / Служба за аутоматику / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 послови на превентивном, корективном одржавању и техничком пријему у области
система релејне заштите и мерења (сопствену потрошњу и локално управљање)
 асистира у испитивањима, одржавању, прорачунима подешења и анализи догађаја
система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 асистира на изради техничке регулативе и предлога пројектних задатака, предлога за
реконструкцију објеката; учешће у изради Планова
 асистира при пријемним испитивањима опреме, уређаја из система релејне заштите и
мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 асистира при детаљној анализи погонских догађаја, учествује у проналажењу узрока
хаварија већег обима на опреми и уређајима на елементима ЕЕС
 асистира у анализирању рада и прати понашање опреме и уређаја у области система
релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 асистира у изради планова, учествује у изради техничког дела тендерске документације и
реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно
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Шифра: 248
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за релејну заштиту, мерење и сопствену
потрошњу у Погону

Организациона целина

Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу / Служба за аутоматику / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља сложене послове на превентивном, корективном одржавању и техничком пријему
у области система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално
управљање)
 врши испитивање, одржавање, прорачун подешења и анализу догађаја система релејне
заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 сарађује на изради техничке регулативе и предлога пројектних задатака, предлога за
реконструкцију објеката; учешће у изради Планова
 сарађује у техничкој ревизији пројеката и пројектне документације
 сарађује при пријемним испитивањаима опреме, уређаја из система релејне заштите и
мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у организацији и спровођењу испитивања у мрежи и лабораторијска
испитивања опреме, уређаја и система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и
локално управљање)
 асистира при детаљној анализи погонских догађаја, учествује у проналажењу узрока
хаварија већег обима на опреми и уређајима на елементима ЕЕС
 учествује у анализирању рада и прати понашање опреме и уређаја у области система
релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 сарађује у изради планова, учествује у изради техничког дела тендерске документације и
реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
пожељне - лиценце 351 или 451
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Шифра: 249
Назив посла:

Инжњер специјалиста за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу у Погону

Организациона целина

Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошљу / Служба за аутоматику / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља сложене послове на превентивном, корективном одржавању и техничком пријему
у области система релејне заштите и мерења, сопствене потрошње и локалног
управљања
 врши испитивање, одржавање, прорачун подешења и анализу догађаја система релејне
заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у изради техничке регулативе и предлога пројектних задатака, предлога за
реконструкцију објеката; учешће у изради Планова
 учествује у техничкој ревизији пројеката и пројектне документације
 врши пријемна испитивања опреме, уређаја из система релејне заштите и мерења
 организује и спроводи испитивања у мрежи и лабораторијска испитивања опреме, уређаја
и система релејне заштите и мерења, сопствене потрошње и локалног управљања
 врши детаљну анализу погонских догађаја, проналази узроке хаварија већег обима на
опреми и уређајима на елементима ЕЕС
 анализира рад и прати понашање опреме и уређаја у области система релејне заштите и
мерења, сопствене потрошње и локалног управљања
 учествује у изради планова, техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши детаљну анализу обављених послова у домену рада




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно -возачка дозвола, положен стручни испит и поседовање лиценце 351или 451;
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Шифра: 250
Назив посла:

Оперативни инжењер за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу

Организациона целина

Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу / Служба за аутоматику / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља мање сложене послове на превентивном, корективном одржавању и техничком
пријему у области система релејне заштите и мерења, сопствене потрошње и локалног
управљања
 врши испитивање, одржавање, прорачун подешења и анализу догађаја система релејне
заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у изради техничке регулативе и предлога пројектних задатака, предлога за
реконструкцију објеката; учешће у изради Планова
 учествује у техничкој ревизији пројеката и пројектне документације
 врши пријемна испитивања опреме, уређаја из система релејне заштите и мерења
 организује и спроводи испитивања у мрежи и лабораторијска испитивања опреме, уређаја
и истема релејне заштите и мерења, сопствене потрошње и локалног управљања
 врши детаљну анализу погонских догађаја , проналази узроке хаварија већег обима на
опреме и уређајима на елементима ЕЕС
 анализира рад и прати понашање опреме и уређаја уобласти система релејне заштите и
мерења, сопствене потрошње и локалног управљања
 учешће у изради плана пословања у области рада Службе и праћење реализације истог,
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада




обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
асистира у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно
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Шифра: 251
Назив посла:

Техничар сарадник за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу

Организациона целина

Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу / Служба за аутоматику / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира при обављању техничких послова на превентивном, корективном одржавању и
испитивању уређаја у области система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и
локално управљање)
 асистира при пријемним испитивањима уређаја у области система релејне заштите и
мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у испитивањима и одржавању, у складу са Правилником, уређаја у области
система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у лабораторијским испитивањима опреме и уређаја и система релејне заштите и
мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у одржавању техничке документације опреме и уређаја, као и за испитивање
опреме и уређаја у области система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и
локално управљање)
 асистира у праћењу рада опреме и уређаја у области система релејне заштите и мерења
(сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова




сарађује са техничарем вишег ранга у обављању сложенијих оперативних послова
сарађује и учествује у отклањању недостатака приликом обављања оперативних
послова.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 252
Назив посла:

Самостални техничар за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу

Организациона целина

Одељење за релејну заштиту, мерење и сопствену потрошњу / Служба за аутоматику / Погон
подручја преносног система / Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне
енергије
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови техничара и техничке интервенције
 обавља техничке послове на превентивном, корективном одржавању и испитивању
уређаја у области система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално
управљање)
 учествује у пријемнима испитивањима уређаја у области система релејне заштите и
мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 учествује у испитивањима и одржавању, у складу са Правилником, уређаја у области
система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално управљање)
 врши лабораторијска испитивања опреме и уређаја у система релејне заштите и мерења
(сопствена потрошња и локално управљање)
 води и одржава техничку документацију опреме и уређаја, као и за испитивање опреме и
уређаја у области система релејне заштите и мерења (сопствена потрошња и локално
управљање)
 прати рад опреме и уређаја у области система релејне заштите и мерења (сопствена
потрошња и локално управљање)
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 по потреби, обавља послове на контроли, замени мерне групе у објектима ЈП ЕМС и
објектима трећих лица у сарадњи са Сектором за мерење електричне енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада




врши анализе извршених интервенција и предлаже мере за унапређење рада
учествује у припреми анализа и извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 253
Назив посла:

Координатор Одељења за локално управљање

Организациона целина

Одељење за локално управљање / Службa за аутоматику / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови координатора одељења / групе послова

Опис посла

 координира, планира и организује рад Одељења
 анализира рад и дефинише техничке недостатке опреме и уређаја за ТСУ
 организује лабораторијска испитивања и поправке модула уређаја за локално и даљинско
надгледање и управљање трансформаторских станица
 учествује у изради предлога пројектних задатака за градњу и реконструкцију објеката
преносне мреже из области ТСУ
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Додатни опис средњи
ниво

 oрганизује лабораторијска испитивања и поправке модула система беспрекидног
напајања
 надгледа годишњи технички преглед опреме и уређаја за ТСУ (технички систем
управљања)
 врши интервенције на SCADA систему РДЦ, МС, ТС и РП; планира набавку, инсталира и
одржава рачунаре и опрему локалне рачунарске мреже, врши инсталирање и одржавање
општег и наменског софтвера за потребе Погона
 координира и обавља преглед техничке документације, интерни технички прегледи и
пријем радова на уређајима ТСУ
 предлаже, припрема идејна и техничка решења за ТСУ системе и учествује у изради
тендерске документације и реализацији јавних набавки
 учествује у ЈН и ради на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТСУ
 учествује у изради предлога пројектних задатака за градњу и реконструкцију објеката
преносне мреже из области ТСУ
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе; израђује и предлаже материјал из области техничке
регулативе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених
предлаже и учествује у спровођењу мера за побољшање рада у организационом
делу за који је надлежан.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно – поседовање лиценце 351 или 353 или 451или 453, возачка дозвола, тимски рад;

Шифра: 254
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за локално управљање у Погону

Организациона целина

Одељење за локално управљање / Службa за аутоматику / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира у одржавању техничког система управљања трансформаторских станица ЈП
ЕМС
 асистира у лабораторијским испитивањима и поправкама модула уређаја за локално и
даљинско надгледање и управљање трансформаторских станица
 асистира у испитивањима и поправкама уређаја за технички систем управљања
 учествује у лабораторијским испитивањима и поправкама модула система беспрекидног
напајања
 учествује у годишњим техничким прегледима опреме и уређаја за ТСУ (технички систем
управљања)
 асистира у прегледу техничке документације, интерно-технички прегледи и пријем радова
на уређајима ТСУ
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно

Шифра: 255
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за локално управљање у Погону

Организациона целина

Одељење за локално управљање / Службa за аутоматику / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у одржавању техничког система управљања трансформаторских станица ЈП
ЕМС
 асистира у анализи рада и дефинисању техничких недостатка опреме и уређаја за ТСУ
 врши лабораторијска испитивања и поправке модула уређаја за локално и даљинско
надгледање и управљање трансформаторских станица и система бепрекидног напајања
 врши испитивање и поправке уређаја за технички систем управљања
 врши годишњи технички преглед опреме и уређаја за ТСУ (технички систем управљања)
 учествује у интервенцијама на SCADA систему РДЦ, МС, ТС и РП; планира набавку,
инсталира и одржава рачунаре и опрему локалне рачунарске мреже, врши инсталирање и
одржавање општег и наменског софтвера за потребе Погона
 обавља преглед техничке документације, интерне техничке прегледе и пријем радова на
уређајима ТСУ
 асистира на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТСУ
 учествује у изради предлога пројектних задатака за градњу и реконструкцију објеката
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

преносне мреже из области ТСУ
 асистира у припреми идејних и технички решења из домена техничке регулативе за ТСУ
системе и учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији
јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области рада Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно- возачка дозвола ;

Шифра: 256
Назив посла:

Инжењер специјалиста за локално управљање у Погону

Организациона целина

Одељење за локално управљање / Службa за аутоматику / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у одржавању техничког система управљања трансформаторских станица ЈП
ЕМС
 анализира рад и дефинише техничке недостатке опреме и уређаја за ТСУ
 организује и врши лабораторијска испитивања и поправке модула уређаја за локално и
даљинско надгледање и управљање трансформаторских станица и система беспрекидног
напајања
 врши испитивање и поправке уређаја за технички систем управљања
 врши годишњи технички преглед опреме и уређаја за ТСУ (технички систем управљања)
 врши интервенције на SCADA систему РДЦ, МС, ТС и РП; планира набавку, инсталира и
одржава рачунаре и опрему локалне рачунарске мреже, врши инсталирање и одржавање
општег и наменског софтвера за потребе Погона
 обавља преглед техничке документације, интерне техничке прегледе и пријем радова на
уређајима ТСУ
 ради на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТСУ
 учествује у изради предлога пројектних задатака за градњу и реконструкцију објеката
преносне мреже из области ТСУ
 предлаже и припрема идејна и техничка решења из домена техничке регулативе за ТСУ
системе и учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији
јавних набавки
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области рада
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши детаљну анализу обављених послова у домену рада




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно -возачка дозвола,
пожељно - поседовање лиценце 351 или 353 или 451 или 453;

Шифра: 257
Назив посла:

Оперативни инжењер за локално управљање

Организациона целина

Одељење за локално управљање / Служба за аутоматику / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови oперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 учествује у одржавању техничког система управљања трансформаторских станица ЈП
ЕМС
 асистира у анализи рада и утврђивању техничких недостатка опреме и уређаја за ТСУ
 врши испитивање и поправке уређаја за технички систем управљања
 врши лабораторијска испитивања и поправке модула система беспрекидног напајања
 врши годишњи технички преглед опреме и уређаја за ТСУ
 врши интервенције на SCADA систему РДЦ, МС, ТС и РП; планира набавку, инсталира и
одржава рачунаре и опрему локалне рачунарске мреже, врши инсталирање и одржавање
општег и наменског софтвера за потребе Погона
 обавља преглед техничке документације за ТСУ
 асистира на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТСУ
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области рада
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада




обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
асистира у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада
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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 258
Назив посла:

Самостални техничар за локално управљање

Организациона целина

Одељење за локално управљање / Служба за аутоматику / Погон подручја преносног система /
Дирекција за пренос електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 одржава технички систем управљања трансформаторских станица ЈП ЕМС
 врши поправке уређаја и модула за локално и даљинско надгледање и управљање
трансформаторских станица
 врши поправке система за локално и даљинско надгледање и управљање
трансформаторских станица
 врши поправку система за беспрекидно напајање
 ажурира техничку документацију о стању опреме и уређаја ТСУ
 учествује у техничком прегледу опреме и уређаја техничког система управљања према
Правилнику о одржавању у ЈП ЕМС
 учествује у реализацији јавних набавки
 одржава ИТ опрему
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду




одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
учествује у припреми анализа, извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

није потребно
возачка дозвола - обавезно

Служба за телекомуникације
 Шеф Службе за телекомуникације
 Инжењер стручни сарадник за телекомуникације
 Инжењер самостални стручни сарадник за телекомуникације
 Инжењер специјалиста за телекомуникације
 Оперативни инжењер за телекомуникације
 Самостални техничар за телекомуникације
Шифра: 259
Назив посла:

Шеф Службе за телекомуникације

Организациона целина

Служба за телекомуникације/ Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос
електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 координира, планира, организује рад Службе
 координира испитивање, поправке и редовне техничке прегледе опреме и уређаја за ТК у
складу са постојећом законском и техничком регулативом
 врши регионално надгледање, анализу рада и дефинише техничке недостатке опреме и
уређаја за ТК система
 учествује у прегледу техничке документације, интерно-техничким прегледима и пријему
радова на уређајима ТК система
 организује лабораторијска испитивања и испитивања уређаја за ТК системе
 учествује у развоју идејних и техничких решења за ТК системе
 израђује и предлаже материјал за техничка правила, упутства за рад и одржавање опреме
и уређаја за ТК системе (техничка регулатива)
 учествује у изради предлога пројектних задатака за градњу и реконструкцију објеката
преносне мреже из области ТК
 организује и обавља послове на утврђивању узрока кварова на опреми и уређајима за ТК
системе
 организује и ради на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТК и учествује у
изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области ТК система
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
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процеса рада у организационом делу чији рад координира.
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике, електронике,
телекомуникација

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно – положен стручни испит и поседовање лиценци 353 или 453, возачка дозвола,
вештине руковођења, тимски рад.

Шифра: 260
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за телекомуникације

Организациона целина

Служба за телекомуникације / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос
електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира приликом испитивања, поправке и редовних техничких прегледа опреме и
уређаја за ТК у складу са Правилником (ПР ТЕХ.01А)
 асистира у анализи рада и дефинисању техничких недостатка опреме и уређаја за ТК
системе
 асистира у прегледу техничке документације, интерно-техничким прегледима и пријему
радова на уређајима ТК система
 асистира у спровођењу лабораторијских испитивања и испитивања уређаја за ТК системе
 асистира у предлозима за идејна и техничка решења за ТК системе
 асистира у обављању послова на утврђивању узрока кварова на опреми и уређајима за ТК
 асистира у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова




асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике, електронике,
телекомуникација

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), средњи ниво
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рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - енглески језик, средњи ниво
возачка дозвола - обавезно

Шифра: 261
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за телекомуникације

Организациона целина

Служба за телекомуникације / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос
електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у вршењу испитивања, поправкама и редовним техничким прегледима опреме и
уређаја за ТК у складу са постојећом законском и техничком регулативом
 учествује у регионалном надгледању, анализи рада и дефинисању техничких недостатка
опреме и уређаја за ТК системе
 учествује у прегледу и ажурирању техничке документације, интерно-техничким
прегледима и пријему радова на уређајима ТК система
 спроводи лабораторијска испитивања и испитивања уређаја за ТК системе
 учествује у предлозима за идејна и техничка решења за ТК системе
 израђује и предлаже материјал за техничка правила, упутства за рад и одржавање опреме
и уређаја за ТК системе (техничка регулатива)
 обавља послове на утврђивању узрока кварова на опреми и уређајима за ТК
 организује и ради на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТК и учествује у
изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавк
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области рада Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативних послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике, електронике,
телекомуникација

Радно искуство

минимум 3 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

oбавезно - возачка дозвола
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Шифра: 262
Назив посла:

Инжењер специјалиста за телекомуникације

Организациона целина

Служба за телекомуникације / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос
електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 самостално врши испитивања, поправке и редовне техничке прегледе опреме и уређаја за
ТК у складу са постојећом законском и техничком регулативом
 врши регионално надгледање, анализира рад и дефинише техничке недостатке опреме и
уређаја за ТК системе
 врши преглед и ажурирање техничке документације, учествује у интерно-техничким
прегледима и пријему радова на уређајима ТК система
 спроводи лабораторијска испитивања и испитивања уређаја за ТК системе
 даје предлоге за идејна и техничка решења за ТК системе
 израђује и предлаже материјал за техничка правила, упутства за рад и одржавање опреме
и уређаја за ТК системе (техничка регулатива)
 обавља послове на утврђивању узрока кварова на опреми и уређајима за ТК
 организује и ради на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТК и учествује у
изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области ТК система
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши детаљну анализу обављених послова у домену рада




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум, 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике, електронике,
телекомуникација

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
пожељно – положен стручни испит и поседовање лиценце 353 или 453;

Шифра: 263
Назив посла:

Оперативни инжењер за телекомуникације

Организациона целина

Служба за телекомуникације / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос
електричне енергије / Пренос електричне енергије
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови oперативног инжењера
 врши испитивања, поправку и редовне техничке прегледе опреме и уређаја за ТК у складу
са важећом законском и техничком регулативом
 учествује у анализи и утврђивању узрока хаварија на опреми и уређајима за ТК системе
 учествује у утврђивању техничких недостатка опреме и уређаја за ТК системе
 учествује у лабораторијским испитивањима и испитивањима уређаја за ТК системе
 учествује у испитивању и поправци ТК оптичког система везе
 организује и ради на пријемним испитивањима опреме и уређаја за ТК и учествује у
изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области ТК система
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена
рада



обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена
рада
асистира у реализовању задатака који се односе на ефикасност оперативног рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област електроника,
телекомуникације

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно

Шифра: 264
Назив посла:

Самостални техничар за телекомуникације

Организациона целина

Служба за телекомуникације / Погон подручја преносног система / Дирекција за пренос
електричне енергије / Пренос електричне енергије

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи

 учествује у испитивањима, поправци и редовним техничким прегледима опреме и уређаја
за ТК у складу са важећом законском и техничком регулативом
 учествује у утврђивању узрока хаварија на опреми и уређајима за ТК системе
 учествује у утврђивању техничких недостатка опреме и уређаја за ТК системе
 учествује у лабораторијским испитивањима и испитивањима уређаја за ТК системе
 учествује у испитивању и поправци ТК оптичког система везе
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

267

ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
учествује у припреми анализа, извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, саобраћаја, машинства и обраде метала

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно

УПРАВЉАЊЕ И ТРЖИШТЕ



Извршни директор за управљање и тржиште
Помоћник извршног директора за управљање и тржиште





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 4
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Извршни директор за управљање и тржиште
Управљање и тржиште

Послови Генералног директора, Заменика генералног директора и Извршних директора



Опис посла





организује, утврђује послове и координира делатности управљања преносним
системом и организовања тржишта електричне енергије;
креира и утврђује смернице у изради стратегије развоја ЈП ЕМС у делу који се односи
на управљање преносним системом и тржиште електричне енергије;
кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним
институциjaмa, Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС
и операторима тржишта и преносних система у Европи у делу који се односи на
управљање преносним системом и тржиште електричне енергије;
координира развојне послове Дирекције за управљање преносним системом и
Дирекције за послове тржишта електричне енергије;
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Повећани ризици:

потписује, односно парафира уговоре са релевантним субјектима из домена
управљања преносним системом и организовања тржишта електричне енергије у
складу са овлашћењима;
обавља и друге послове сагласно Акту о систематизацији радних места.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање стечено на студијама трећег степена (доктор наука), другог степена
(мастер академске студије, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије, магистар наука), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано Јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима;

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 13
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Помоћник извршног директора за управљање и тржиште
Управљање и тржиште
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора





Опис посла









учествује у организацији, утврђивању послова и координацији делатности
управљања преносним системом и организовања тржишта електричне енергије
учествује у изради и утврђивању смерница стратегије развоја ЈП ЕМС у делу који се
односи на управљање преносним системом и тржиште електричне енергије
кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним
институциjaмa, Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС
и операторима тржишта и преносних система у Европи у делу који се односи на
управљање преносним системом и тржиште електричне енергије
асистира у координацији развојних послова Дирекције за управљање преносним
системом и Дирекције за послове тржишта електричне енергије
учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, пратећих угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези
тржишта електричне енергије и управљањa преносним системом
учествује у изради стратегије регионалног повезивања у циљу формирања
регионалног тржишта електричне енергије
потписује, односно парафира уговоре са релевантним субјектима из домена
управљања преносним системом и организовања тржишта електричне енергије у
складу са овлашћењима
координира развој и имплементацију информационих система из домена управљања
преносним системом и организовања тржишта електричне енергије
прати националну и европску регулативу из области управљања преносним
системом и тржишта електричне енергије.
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Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



учествује у раду међународних електроенергетских асоцијација



сачињава извештаје о свим аспектима рада управљања преносним системом и
тржишта електричне енергије..



сачињава извештаје о свим аспектима рада управљања преносним системом и
тржишта електричне енергије.
иницира увођење нових процеса у домену рада, а у циљу повећања ефикасности
рада управљања преносним системом и тржишта електричне енергије



дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова,област електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру
осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво

 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис

 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
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максимални ниво
Повећани ризици:

 иницира унапређење процеса у домену рада у циљу побољшања ефикасности рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру
осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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рачунару
Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - енглески језик, средњи ниво
Комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру
осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоцима и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине
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ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРЕНОСНИМ СИСТЕМОМ




Директор Дирекције за управљање преносним системом
Главни диспечер





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 265
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Директор Дирекције за управљање преносним системом
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






Опис посла








Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

управља, организује и кooрдинирa послове Дирекције
координира развојним пословима Дирекције
учeствуje у изрaди угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у складу са
надлежностима Дирекције
учeствуje у рaду стручних тeлa у складу са надлежностима Дирекције
кoмуницирa и сaрaђуje сa другим oргaнизaциoним дeлoвимa у складу са
надлежностима Дирекције
кoмуницирa и сaрaђуje сa кoрисницимa прeнoснoг систeмa у складу са
надлежностима Дирекције
кoмуницирa и сaрaђуje сa oпeрaтoримa прeнoснoг система у региону, у складу са
надлежностима Дирекције
кoмуницирa и сaрaђуje сa нaдлeжним држaвним институциjaмa у складу са
надлежностима Дирекције
учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у складу са надлежностима Дирекције
прати националну и европску регулативу из области управљања преносним
системом и тржишта електричне енергије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси




прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу у коме је распоређен; одговоран је за примену
и управљање постојећим процедурама, као и успостављање нових.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине

Шифра: 266
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Главни диспечер
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште
послови главног диспечера







Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

кooрдинирa рaдoм Дирeкциje у дeлу кojи сe oднoси нa плaнирaњe рaдa, упрaвљaњe у
рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
мeњa дирeктoрa Дирeкциje за управљање преносним системом кaдa je oвaj oдсутaн
пружa oпeрaтивну пoдршку НДЦ-у и РДЦ-oвимa
учeствуje у изрaди правила, угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у дeлу кojи сe
oднoси нa плaнирaњe рaдa, упрaвљaњe у рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa
прeнoснoг систeмa
учeствуje у рaду стручних тeлa кojи сe oднoси нa плaнирaњe рaдa, упрaвљaњe у
рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
кoмуницирa и сaрaђуje сa другим oргaнизaциoним дeлoвимa у дeлу кojи сe oднoси нa
плaнирaњe рaдa, упрaвљaњe у рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
кoмуницирa и сaрaђуje сa кoрисницимa прeнoснoг систeмa у дeлу кojи сe oднoси нa
плaнирaњe рaдa, упрaвљaњe у рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
кoмуницирa и сaрaђуje сa oпeрaтoримa прeнoснoг система у региону у дeлу кojи сe
oднoси нa плaнирaњe рaдa, упрaвљaњe у рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa
прeнoснoг систeмa
кoмуницирa и сaрaђуje сa нaдлeжним држaвним институциjaмa у дeлу кojи сe oднoси
нa плaнирaњe рaдa, упрaвљaњe у рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa прeнoснoг
систeмa
учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у дeлу кojи сe oднoси нa плaнирaњe рaдa,
упрaвљaњe у рeaлнoм врeмeну и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
прати националну и европску регулативу из области управљања преносним
системом и тржишта електричне енергије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



на основу анализа рада преносног система даје конструктивне предлоге за
ефикаснији рад преносног система.



на основу анализа рада преносног система даје конструктивне предлоге за
ефикаснији рад преносног система.
израђује презентације у складу са прописаним процедурама.



дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима
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Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште / типско радно место
(може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 иницира унапређење процеса у домену рада у циљу побољшања ефикасности рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине
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Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште / типско радно место
(може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште / типско радно место
(може бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Сектор Национални диспечерски центар






Руководилац Сектора Национални диспечерски центар
Стручњак за управљање преносним системом
Руководилац смене НДЦ
Инжењер специјалиста у НДЦ





Инжењер стручни сарадник - диспечер НДЦ
Инжењер самостални стручни сарадник - диспечер НДЦ
Инжењер специјалиста - диспечер НДЦ



Самостални техничар у НДЦ




Помоћни радник у НДЦ
Секретарица
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Шифра: 267
Назив посла:

Руководилац Сектора Национални диспечерски центар

Организациона целина

Сектор Национални диспечерски центар / Дирекција за управљање преносним системом /
Управљање и тржиште

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора







Опис посла








Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

управља, организује и кooрдинирa послове Сектора
прати квалитет радa и предлаже унапређења рада НДЦ са свих аспеката
прати и анализира стања у преносном систему у надлежности НДЦ и налаже
спровођење мера које омогућавају сигуран и стабилан рад ЕЕС
ажурира планове одбране електроенергетског система
организује обуке, провере оспособљености и стручна усавршавања запослених у
Сектору
учествује у изради уговора, споразума и техничке регулативе у складу са
надлежностима сектора
кoмуницирa и сaрaђуje сa другим организационим деловима у складу са
надлежностима сектора
кoмуницирa и сaрaђуje сa кoрисницимa прeнoснoг систeмa у складу са
надлежностима сектора
учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у складу са надлежностима Сектора
учествује у раду стручних тела у складу са надлежностима Сектора
мeњa дирeктoрa Сектора Регионални диспечерски центар кaдa je oвaj oдсутaн
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора



иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;
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Шифра: 268
Назив посла:

Стручњак за управљање преносним системом

Организациона
целина

Сектор Национални диспечерски центар (НДЦ) / Дирекција за управљање преносним системом /
Управљање и тржиште

Врста посла

послови стручњака





Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

припрема и спроводи напредне обуке диспечера НДЦ и РДЦ
припрема и спроводи међународне напредне обуке диспечера НДЦ и суседних
оператора преносних система
прати европске трендове у области управљања преносним системом и тржишта
електричне енергије
учествује у пројектима развоја и имплементације апликација за подршку управљању
преносним системом
учествује у изради техничке регулативе у области управљања преносним системом
сарађује са надлежним институцијама из области енергетике
учествује у развоју и имплементацији система квалитета
уУчествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки за потребе Сектора
представља Сектор НДЦ у радним телима ЈП ЕМС
учествује у раду ENTSO-E радних тела
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



израђује стручне анализе из домена свог рада




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира измене
постојећих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика
минимум 8 година, од чега минимум 3 године рада на пословима диспечера НДЦ

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - знање енглеског језика, виши ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештине управљања
пожељно – возачка дозвола

Шифра: 269
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац смене НДЦ
Сектор НДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште
Послови организатора рада
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Опис посла










Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

врши расподелу послова у смени и одговара за рад смене
надгледа рад ЕЕС, прати рад СММ блока
врши промену топологије преносне мреже – издавање налога за манипулације
обезбеђује услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и
издавање докумената за рад
обавља регулацију напона и управља производњом и регулацијом фреквенције и снаге
размене
врши санирaње поремећаја у преносном систему
доноси одлуке о примени Планова одбране ЕЕС
пушта у погон нове и реконструисане објекате
обуставља испоруке и искључује објекте КПС (корисника преносног система)
учествује и изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне
набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 асистира у изради стратегије сарадње из делокруга свог рада
 асистира у изради стратегије сарадње из делокруга свог рада
 асистира у увођењу конструктивних промена на нивоу Сектора у коме је ангажован.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, пожељно - возачка дозвола
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно у ситуацијама са повећаним
нивоом стреса

Шифра: 270
Назив посла:

Инжењер специјалиста у НДЦ

Организациона целина

Сектор НДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла







учествује у пројектима развоја и имплементације SCADA/EMS система и апликација
за подршку управљању преносним системом
учествује у припреми и спровођењу основне и напредне обуке диспечера НДЦ за
SCADA/EMS систем
прати рад SCADA/EMS система и осталих апликација за подршку управљању, уочава
проблеме и решава их самостално или уз помоћ надлежних служби или испоручиоца
система
контролише и по потреби подешава параметре SCADA/EMS система
учествује у пројектима развоја и имплементације софтверских пакета за ESS Intraday
процес и балансни механизам
учествује у припреми и спровођењу основне и напредне обуке диспечера НДЦ за
ESS Intraday процес и балансни механизам
решава проблеме у раду апликација за ESS Intraday и балансни механизам,
самостално или ако је потребно уз помоћ надлежних служби или испоручиоца
система
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области управљања и
тржишта електричне енергије
учествује у креирању, изменама и спровођењу правила, споразума и уговора из
области управљања и тржишта електричне енергије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



врши детаљну анализу обављених послова у домену рада

Додатни опис
максимални ниво





врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме
је распоређен.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, познавање рада система који се користе у Сектору
пожељно - возачка дозвола

Шифра: 271
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник - диспечер НДЦ

Организациона целина

Сектор НДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови инжењера
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у надгледању рада ЕЕС и праћењу рада СММ блока
 асистира при промени топологије преносне мреже – издавању налога за манипулације
 уз супервизију, обезбеђује услове за извођење планираних и непланираних радова у
преносној мрежи и издавање докумената за рад
 асистира у активностима регулације напона
 асистира у активностима управљања производњом и регулацијом фреквенције и снаге
размене
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 272
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник - диспечер НДЦ

Организациона целина

Сектор НДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис

 надгледа рад ЕЕС, прати рад СММ блока
 врши промену топологије преносне мреже – издаје налоге за манипулације
 обезбеђује услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и
издаје документа за рад
 врши регулацију напона и управља производњом и регулацијом фреквенције и снаге
размене
 санира поремећаје у преносном систему
 доноси одлуке о примени Планова одбране ЕЕС
 пушта у погон нове и реконструисане објекте
 обуставља испоруке електричне енергије и искључује објекте КПС
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
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максимални ниво
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно у ситуацијама са повећаним
нивоом стреса

Шифра: 273
Назив посла:

Инжењер специјалиста - диспечер НДЦ

Организациона целина

Сектор НДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови инжењера






Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

врши расподелу послова у ноћној смени и одговара за рад ноћне смене
надгледа рад ЕЕС и прати рад СММ блока
врши промену топологије преносне мреже – издаје налоге за манипулације
обезбеђује услове за извођење планираних и непланираних радова у преносној мрежи и
издаје документа за рад
врши регулацију напона и управља производњом и регулацијом фреквенције и снаге
размене
санира поремећаје у преносном систему
доноси одлуке о примени Планова одбране ЕЕС
пушта у погон нове и реконструисане објекте
обуставља испоруке електричне енергије и искључује објекте КПС
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта и стандарде из домена рада
Сектора
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика
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Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, пожељно - возачка дозвола
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно у ситуацијама са повећаним
нивоом стреса

Шифра: 274
Назив посла:

Самостални техничар у НДЦ

Организациона целина

Сектор НДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља прикупљање, ажурирање и архивирање техничке документације за потребе
диспечера
 израђује дневни погонски извештај
 обавља административне и логистичке послове у домену сектора НДЦ
 врши пријем и предају захтева за искључење ЕЕО
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 ддржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 учествује у припреми анализа, извештаја о обављеним оперативним пословима
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељна - возачка дозвола

Шифра: 275
Назив посла:

Помоћни радник у НДЦ

Организациона целина

Сектор НДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

послови помоћног радника





обавља курирске послове за потребе Дирекције за управљање и тржиште
обавља административне и логистичке послове за потребе Дирекција
обавља послове копирања и архивирања
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 води рачуна и одговорно се односи према средствоима за рад
 води рачуна и одговорно се односи према средствоима за рад
 води уредну евиденцију о обављеним курирским пословима.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

основно образовање или средње образовање,без обзира на подручје рада у којем је стечено
образовање

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

није потребно

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељна - возачка дозвола

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор Национални диспечерски центар / Дирекција за управљање преносним системом /
Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру
осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада
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максимални ниво
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Сектор Регионални диспечерски центар





Руководилац Сектора Регионални диспечерски центар
Стручњак за управљање преносним системом и дистрибутивним системом
110kV
Инжењер специјалиста у РДЦ
Секретарица

Шифра: 276
Назив посла:

Руководилац Сектора Регионални диспечерски центар

Организациона целина

Сектор Регионални диспечерски центар / Дирекција за управљање преносним системом /
Управљање и тржиште

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
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Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

управља, организује и кooрдинирa послове Сектора
прати квалитет рада и предлаже унапређења рада РДЦ-ова са свих аспеката
прати и анализира стања у преносном систему у надлежности РДЦ-ова и налаже
спровођење мера које омогућавају сигуран и стабилан рад ЕЕС
учeствуje у изрaди угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у складу са
надлежностима Сектора
учeствуje у рaду стручних тeлa у складу са надлежностима Сектора
кoмуницирa и сaрaђуje сa другим oргaнизaциoним дeлoвимa у складу са
надлежностима Сектора
кoмуницирa и сaрaђуje сa кoрисницимa прeнoснoг систeмa у складу са
надлежностима Сектора
организује проверу оспособљености запослених у Сектору
организује обуке и стручна усавршавања запослених у Сектору
учествује у ажурирању планова одбране електроенергетског система
мења директора Сектора Национални диспечерски центар када је овај одсутан
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора



иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 277
Назив посла:

Стручњак за управљање преносним системом и дистрибутивним системом 110kV

Организациона
целина

Сектор Регионални диспечерски центар (РДЦ) / Дирекција за управљање преносним системом /
Управљање и тржиште

Врста посла

послови стручњака



Опис посла





припрема и спроводи напредне обуке диспечера РДЦ и учествује у обуци диспечера
НДЦ
припрема и спроводи напредне обуке диспечера РДЦ и оператора дистрибутивног
система
прати европске трендове у области управљања преносним и дистрибутивним
системом 110 kV
учествује у пројектима развоја и имплементације апликација за подршку управљању
преносним системом и дистрибутивним системом 110 kV
учествује у изради техничке регулативе у области управљања преносним системом и
дистрибутивним системом 110 kV
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Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

сарађује са надлежним институцијама из области енергетике
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки за потребе Сектора
учествује у развоју и имплементацији система квалитета
представља Сектор РДЦ у радним телима ЈП ЕМС
учествује у раду заједничких радних тела оператора преносног и дистрибутивног
система
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
израђује стручне анализе из домена свог рада

израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира измене
постојећих процеса и процедура
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика
минимум 8 година, од чега минимум 3 године рада на пословима диспечера НДЦ или РДЦ

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - знање енглеског језика, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештине управљања
пожељно – возачка дозвола

Шифра: 278
Назив посла:

Инжењер специјалиста у РДЦ

Организациона целина

Сектор РДЦ / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 организује, непосредно припрема, изводи и врши обуке диспечера РДЦ, диспечера
дистрибутивних система
 учествује у анализи рада преносносног система и предлагању мера за сигуран и поуздан
рад ЕЕС
 контролише рад диспечера РДЦ и предлаже мере за побољшање рада
 учествује у изради техничке регулативе ЈП ЕМС
 учествује у изради Споразума о експлоатацији са корисницима преносног система
 припрема материјал за месечне састанке посвећене анализи рада преносног система
 снабдева РДЦ-овe потребним уређајима за рад и техничким материјалом
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта и стандарде из домена рада
Сектора
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, пожељно - возачка дозвола
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно у ситуацијама са повећаним
нивоом стреса

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор Регионални диспечерски центар / Дирекција за управљање преносним системом /
Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру
осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - енглески језик, средњи ниво
комуникационе и организационе вештине

Службa РДЦ Београд/Бор/Нови Сад/Ваљево/Крушевац
 Шеф Службе РДЦ Београд/Бор/Ваљево/Крушевац/ Нови Сад
 Оперативни инжењер асистент - Диспечер РДЦ
 Оперативни инжењер сарадник - Диспечер РДЦ
 Самостални оперативни инжењер - Диспечер РДЦ
 Инжењер самостални стручни сарадник енергетичар -РДЦ
 Инжењер специјалиста енергетичар РДЦ
 Оперативни инжењер сарадник - енергетичар РДЦ
 Самостални оперативни инжењер - енергетичар РДЦ
Шифра: 279
Назив посла:

Шеф Службе РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац/ Нови Сад

Организациона целина

Служба за РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови Сад / Сектор Регионални
диспечерски центар / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 организује и контролише рад Службе
 анализира рад диспечера у редовном раду и при санирања поремећаја у ЕЕС
 организује и спроводи обуке и проверу оспособљености диспечера РДЦ, упознаје их са
новом регулативом и контролише њено спровођење
 сарађује са корисницима преносног система (КПС) и другим организационим целинама ЈП
ЕМС из области надлежности РДЦ
 учествује у изради стручне и техничке документације (упутства, процедуре, регулативе,
извештаји, студије, уговори, споразуми, итд.)
 учествује у раду сталних и повремених комисија ЈП ЕМС
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта и стандарде из области рада
Сектора
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, пожељно - возачка дозвола,
обученост за рад са програмима за анализу рада преносне мреже,
обученост за рад на SCADA систему

Шифра: 280
Назив посла:

Оперативни инжењер асистент - Диспечер РДЦ

Организациона целина

Служба РДЦ Београд / Бор / Ваљево/ Крушевац / Нови Сад / Сектор РДЦ / Дирекција за
управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у надзору токова снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ
 учествује при обезбеђењу места рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ
 асистира при пријему, обради и дистрибуцији интервентних захтева и одобрења за
искључење елмената ЕЕС
 учествује у санирању поремећаја у преносној мрежи у надлежности РДЦ
 асистира у спровођењу планова одбране ЕЕС
 сарађује са Погоном преноса и КПС око планирања искључења елемената ЕЕС у
надлежности РДЦ
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 врши свакодневну координацију и усаглашавање оперативних послова
 врши свакодневну координацију и усаглашавање оперативних послова
 анализа извештаја о обављеним оперативним пословима
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и

тимски рад
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вештине

Шифра: 281
Назив посла:

Оперативни инжењер сарадник - Диспечер РДЦ

Организациона целина

Служба РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац/ Нови Сад / Сектор РДЦ / Дирекција за
управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

 надзире токове снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ
 врши манипулације за обезбеђење места рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ
 врши пријем, обраду и дистрибуцију интервентних захтева и одобрења за искључење
елмената ЕЕС
 сарађује са НДЦ и центрима управљања КПС
 учествује у санирању поремећаја у преносној мрежи у надлежности РДЦ
 учествује у спровођењу планова одбране ЕЕС
 издаје радни налог оперативном особљу Погона преноса и КПС у надлежности РДЦ
 сарађује са Погоном преноса и КПС око планирања искључења елемената ЕЕС у
надлежности РДЦ
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набаве
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво
 даје предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 даје предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
 учествује у реализовању задатака који се односе на ефикасност операративног рада.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минумим 1 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

тимски рад, обученост за рад са програмима за анализу рада преносне мреже,
обученост за рад на SCADA систему

Шифра: 282
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер - Диспечер РДЦ

Организациона целина

Служба РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови Сад / Сектор РДЦ / Дирекција за
управљање преносним системо / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови оперативног инжењера
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Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

врши расподелу послова у смени и одговара за рад ноћне смене
надзире токове снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ
врши манипулације за обезбеђење места рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ
врши пријем, обраду и дистрибуцију интервентних захтева и одобрења за искључење
елмената ЕЕС
сарађује са НДЦ и центрима управљања КПС
санира поремећаје у преносној мрежи у надлежности РДЦ
спроводи планове одбране ЕЕС
издаје радни налог оперативном особљу Погона преноса и КПС у надлежности РДЦ
сарађује са Погоном преноса и КПС око планирања искључења елемената ЕЕС у
надлежности РДЦ
учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набаве
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 врши свакодневну координацију и усаглашавање оперативних послова
 врши свакодневну координацију и усаглашавање оперативних послова
 анализа извештаја о обављеним оперативним пословима
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минумим 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

тимски рад, обученост за рад са програмима за анализу рада преносне мреже,
обученост за рад на SCADA систему

Шифра: 283
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник енергетичар -РДЦ

Организациона целина

Служба РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови Сад / Сектор РДЦ / Дирекција за
управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера





Опис посла







асистира у организацији радова у делу преносне мреже у надлежности РДЦ
прати и анализира стања у мрежи у надлежности РДЦ
врши пријем, обраду и дистрибуцију захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС
учествује у изради стручне и техничке документације (упутства, процедуре, регулативе,
извештаји, студије, уговори, споразуми, итд.) и у раду сталних и повремених комисија ЈП
ЕМС
сарађује са корисницима преносног система и другим организационим целинама ЈП ЕМС
из области надлежности РДЦ
учествује у координирању искључења у преносној мрежи са другим управљачким
центрима
учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум, 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола, програми за анализу рада преносне мреже, као и
коришћење SCADA система

Шифра: 284
Назив посла:

Инжењер специјалиста енергетичар РДЦ

Организациона целина

Служба РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови Сад / Сектор РДЦ / Дирекција за
управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера





Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

организује радове у делу преносне мреже у надлежности РДЦ
прати и анализира стања у мрежи у надлежности РДЦ
врши пријем, обраду и дистрибуцију захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС
учествује у изради стручне и техничке документације (упутства, процедуре, регулативе,
извештаји, студије, уговори, споразуми, итд.) и у раду сталних и повремених комисија ЕМС
учествује у спровођењу обуке и стручног усавршавања диспечера РДЦ
предлаже спровођење мера које омогућавају сигуран и стабилан рад у делу преносне
мреже у надлежности РДЦ
сарађује са корисницима преносног система и другим организационим целинама ЈП ЕМС
из области надлежности РДЦ
координира спровођењем искључења у преносној мрежи са другим управљачким
центрима
учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола, програми за анализу рада преносне мреже, као и
коришћење SCADA система

Шифра: 285
Назив посла:

Оперативни инжењер сарадник - енергетичар РДЦ

Организациона целина

Служба РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови Сад / Сектор РДЦ / Дирекција за
управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:












асистира при организацији радова у делу преносне мреже у надлежности РДЦ
прати и анализира стање у мрежи у надлежности РДЦ
врши пријем, обраду и дистрибуцију захтева и одобрења за искључење елемената ЕЕС
асистира у изради техничке регулативе и у раду сталних и повремених комисија ЕМС
врши манипулацију за обезбеђење места рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ
учествује у санирању поремећаја у преносној мрежи у надлежности РДЦ
учествује у спровођењу планова одбране ЕЕС
припрема налоге оперативном особљу Погона преноса и КПС у надлежности РДЦ
надзире токове снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ
сарађује са Погоном преноса и КПС око планирања искључења елемената ЕЕС у
надлежности РДЦ
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 даје предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
 даје предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
 учествује у реализовању задатака који се односе на ефикасност операративног рада.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног

обавезно - енглески језик, средњи ниво
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језика
Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола;
обученост за рад са програмима за анализу рада преносне мреже, обученост за рад на SCADA
систему

Шифра: 286
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер - енергетичар РДЦ

Организациона целина

Служба РДЦ Београд / Бор / Ваљево / Крушевац / Нови Сад / Сектор РДЦ / Дирекција за
управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови оперативног инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:












организује радове у делу преносне мреже у надлежности РДЦ
прати и анализира стање у мрежи у надлежности РДЦ
врши пријем, обраду и дистрибуцију захтева и одобрења за искључење елмената ЕЕС
учествује у изради техничке регулативе и у раду сталних и повремених комисија ЈП ЕМС
врши манипулацију за обезбеђење места рада у преносној мрежи у надлежности РДЦ
обавља санирање поремећаја у преносној мрежи у надлежности РДЦ
спроводи планове одбране ЕЕС
издаје налоге оперативном особљу Погона преноса и КПС у надлежности РДЦ
надзире токове снага и напонских прилика у делу ЕЕС у надлежности РДЦ
сарађује са Погоном преноса и КПС око планирања искључења елемената ЕЕС у
надлежности РДЦ
 самостално обавља најсложеније послове и предлаже мере за унапређење процеса рада
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 врши свакодневну координацију и усаглашавање оперативних послова
 врши свакодневну координацију и усаглашавање оперативних послова
 анализа извештаја о обављеним оперативним пословима

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област
електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола;
обученост за рад са програмима за анализу рада преносне мреже, обученост за рад на SCADA
систему
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Сектор за планирање и анализу рада преносног система




Руководилац Сектора за планирање и анализу преносног система
Стручњак за планирање и анализу рада преносног система
Секретарица

Шифра: 287
Назив посла:

Руководилац Сектора за планирање и анализу преносног система

Организациона целина

Сектор за планирање и анализу преносног / Дирекција за управљање преносним
системом/система / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

управља, организује и кooрдинирa послове Сектора
прати квалитет и предлаже унапређења рада Сектора
анализира стања у преносном систему и предлаже спровођење мера које
омогућавају сигуран и стабилан рад ЕЕС
учeствуje у изрaди угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у дeлу кojи сe
oднoси нa плaнирaњe рaдa и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa; учeствуje у рaду
стручних тeлa кojи сe oднoси нa плaнирaњe рaдa и aнaлизу рaдa прeнoснoг
систeмa
кoмуницирa и сaрaђуje сa другим oргaнизaциoним дeлoвимa у дeлу кojи сe
oднoси нa плaнирaњe рaдa и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
кoмуницирa и сaрaђуje сa кoрисницимa прeнoснoг систeмa у дeлу кojи сe oднoси
нa плaнирaњe рaдa и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
кoмуницирa и сaрaђуje сa oпeрaтoримa прeнoснoг система у региону у дeлу кojи
сe oднoси нa плaнирaњe рaдa и aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
проверава оспособљеност и стара се о обуци запослених у Сектору
учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у дeлу кojи сe oднoси нa плaнирaњe рaдa и
aнaлизу рaдa прeнoснoг систeмa
прати националну и европску регулативу из области управљања преносним
системом и тржишта електричне енергије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора



иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности
рада Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства,

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине
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вештине

Шифра: 288
Назив посла:

Стручњак за планирање и анализу рада преносног система

Организациона
целина

Сектор за планирање и анализу рада преносног система / Дирекција за управљање преносним
системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови стручњака





Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

учествује у сарадњи са регионалним центрима за сигурност рада преносних система
прати европске трендове у области планирања и анализе рада преносног система
учествује у пројектима развоја и имплементације апликација у области планирања и
анализе рада преносног система
учествује у изради техничке регулативе у области планирања и анализе рада
преносног система
сарађује са надлежним институцијама из области енергетике
сарађује са корисницима преносног система
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки за потребе Сектора
учествује у развоју и имплементацији система квалитета
представља Сектор за планирање и анализу рада преносног система у радним телима
ЈП ЕМС
учествује у раду радних тела ЕНТСО-Е
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



израђује стручне анализе из домена свог рада




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира измене
постојећих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике - енергетика
минимум 8 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - знање енглеског језика, виши ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештине управљања
пожељно – возачка дозвола

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за планирање и анализу преносног / Дирекција за управљање преносним
системом/система / Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

298

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

послови референта
 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за планирање искључења
 Шеф Службе за планирање искључења
 Инжењер самостални стручни сарадник за планирање искључења
 Инжењер специјалиста за планирање искључења
 Самостални техничар за планирање искључења елемената ЕЕС
Шифра: 289
Назив посла:
Организациона целина

Шеф Службе за планирање искључења
Служба за планирање искључења / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
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Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови шефа Службе
 координира израду планова искључења (на нивоу Југоисточне Европе, годишњи,
квартални и седмични) и врши верификацију докумената за извођење радова на
елементима ЕЕС
 координира активности са НДЦ, РДЦ, другим организационим целинама, КПС и са
суседним операторима система преноса (TSO) у вези са редовним, ванредним и
инвестиционим радовима
 верификује програм ангажовања производних јединица за обезбеђивање сигурности
система приликом искључења у преносном систему
 проверава резултате ванредних анализа сигурности код специфичних кварова,
реконструкција и привремених решења уклопних стања
 учествује у изради стручне и техничке документације (упутства, процедуре, регулативе,
извештаји, студије, уговори, споразуми, итд.)
 проверава усклађености планираних застоја производње са плановима искључења у
циљу поузданог рада система
 дефинише категорије и означавање елемената ЕЕС и координира пуштање у погон нових
објеката у ЕЕС
 учествовује у раду међународних радних група
 сарађује са надлежном Службом при прорачуну прекограничних преносних капацитета
(NTC)
 учествује и изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области енергетике
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година (од чега минимум 3 године рада на пословима диспечера НДЦ)

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, пожељно - возачка дозвола, обученост за рад са
програмима за прорачун токова снага, способност доношења одлука у кризним ситуацијама,
односно ситуацијама повећаног стреса

Шифра: 290
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за планирање искључења

Организациона целина

Служба за планирање искључења / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови инжењера
 израђује планове искључења (на нивоу Југоисточне Европе, годишњи, квартални и
седмични) и докумената за извођење радова на елементима ЕЕС
 учествује у заједничким активностима са другим организационим целинама, КПС и
суседним TSO (оператор система преноса) везано за редовне, ванредне и инвестиционе
радове
 учествује у изради програма ангажовања производних јединица за обезбеђивање
сигурности система приликом искључења у преносном систему
 спроводи ванредне анализе сигурности код специфичних кварова, реконструкција,
привремених решења уклопних стања
 учествује у изради стручне и техничке документације (упутства, процедуре, регулативе,
извештаји, студије, уговори, споразуми, итд.)
 учествује у провери усклађености планираних застоја производње са плановима
искључења у циљу поузданог рада система.
 учествовање у раду међународних радних група
 сарађује са надлежном службом при прорачуну прекограничних преносних капацитета
(NTC)
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне, интернационалне и
интерне стандарде из области енергетике
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола
обученост за рад са програмима за прорачун токова снага

Шифра: 291
Назив посла:

Инжењер специјалиста за планирање искључења

Организациона целина

Служба за планирање искључења / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује планове искључења (на нивоу Југоисточне Европе, годишњи, квартални и
седмични), израђује и, по потреби, врши верификацију докумената за извођење радова
на елементима ЕЕС
 координира и учествује у заједничким активностима са другим организационим целинама,
КПС и суседним операторима система преноса, у вези са редовним, ванредним и
инвестиционим радовима
 дефинише програм ангажовања производних јединица за обезбеђивање сигурности
система приликом искључења у преносном систему
 спроводи ванредне анализе сигурности код специфичних кварова, реконструкција и
привремених решења уклопних стања
 учествује у изради стручне и техничке документације (упутства, процедуре, регулативе,
извештаји, студије, уговори, споразуми, итд.)
 проверава усклађеност планираних застоја производње са плановима искључења, у циљу
поузданог рада система.
 предлаже категорисање и означавање елемената ЕЕС и обједињује документацију за
пуштање у погон нових објеката у ЕЕС
 учествовање у раду међународних радних група
 сарађује са надлежном службом при прорачуну прекограничних преносних капацитета
(NTC)
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне, интернационалне и
интерне стандарде из области енергетике
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који пр оизлазе из природе описаног посла.
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса
обученост за рад са програмима за прорачун токова снага

Шифра: 292
Назив посла:

Самостални техничар за планирање искључења елемената ЕЕС

Организациона целина

Служба за планирање искључења / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши примопредају докумената за искључење и извођење радова на елементима ЕЕС
између НДЦ, РДЦ и Погона преноса
 врши техничке послове везано за израду Планова искључења (годишњи, квартални и
седмични)
 врши евидентирање и архивирање докумената за искључење и извођење радова на
елементима ЕЕС
 израђује дневни погонски извештај
 прикупља и обрађује податке за ТИС
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 учествује у припреми анализа, извештаја о обављеним оперативним пословима
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet), основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

пожељна - возачка дозвола

Служба за динамику и студије
 Шеф Службе за динамику и студије
 Инжењер стручни сарадник за динамику и студије
 Инжењер самостални стручни сарадник за динамику и студије
 Инжењер специјалиста за динамику и студије
Шифра: 293
Назив посла:

Шеф Службе за динамику и студије

Организациона целина

Служба за динамику и студије / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира и управља радом Службе
 верификује резултате прорачуна и анализа прелазних процеса у ЕЕС и контролише
израду модела ЕЕС
 верификује резултате прорачуна токова снага и осталих анализа у циљу оптимизације
начина рада и развоја преносног система кроз различите студије
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 координира активности у процесу израде плана развоја преносног система
 врши координацију прорачуна у циљу проналажења оптималног начина прикључења
корисника преносног система
 анализира рад генератора инсталираних у обновљивим изворима енергије
 активно сарађује са корисницима преносног система
 учествује у раду међународних радних група
 учествује у пословима везаним за израду техничких регулатива
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта и стандарде из области
енергетике
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, обученост за рад са програмима за прорачун токова снага,
кратких спојева и анализу прелазних процеса (различите врсте анализа стабилности)

Шифра: 294
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за динамику и студије

Организациона целина

Служба за динамику и студије / Сектор за планирање и анализу рада преносног система/
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис







учествује у изради модела ЕЕС
асистира у изради прорачуна и анализа прелазних процеса у ЕЕС
прорачунава токове снага
прати процес израде плана развоја преносног система
асистира у изради прорачуна у циљу проналажења оптималног начина прикључења
корисника преносног система
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању посове
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

304

максимални ниво
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад

Шифра: 295
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за динамику и студије

Организациона целина

Служба за динамику и студије / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује моделе ЕЕС
 прорачунава и анализира прелазне процесе у ЕЕС
 прорачунава токове снага и врши остале анализе у циљу оптимизације начина рада и
развоја преносног система кроз различите студије
 учествује у процесу израде плана развоја преносног система
 учествује у изради прорачуна у циљу проналажења оптималног начина прикључења
корисника преносног система
 учествује у сарадњи са корисницима преносног система
 учествује у раду међународних радних група
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног

обавезно - енглески језик, средњи ниво
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језика
Посебна знања и
вештине

тимски рад, обученост за рад са програмима за прорачун токова снага, кратких спојева и
анализу прелазних процеса (различите врсте анализа стабилности)

Шифра: 296
Назив посла:

Инжењер специјалиста за динамику и студије

Организациона целина

Служба за динамику и студије / Сектор за планирање и анализу рада преносног система/
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује моделе ЕЕС
 прорачунава и анализира прелазне процесе у ЕЕС
 прорачунава токове снага и врши остале анализе у циљу оптимизације начина рада и
развоја преносног система кроз различите студије
 активно учествује у процесу израде плана развоја преносног система
 врши прорачуне у циљу проналажења оптималног начина прикључења корисника
преносног система
 анализира рад генератора инсталираних у обновљивим изворима енергије
 сарађује са корисницима преносног система
 учествује у раду међународних радних група
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне, интернационалне и
интерне стандарде из области енергетике
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, обученост за рад са програмима за прорачун токова снага, кратких спојева и
анализу прелазних процеса (различите врсте анализа стабилности)
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Служба за планирање рада
 Шеф Службе за планирање рада
 Инжењер стручни сарадник за планирање рада
 Инжењер самостални стручни сарадник за планирање рада
 Инжењер специјалиста за планирање рада
Шифра: 297
Назив посла:

Шеф Службе за планирање рада

Организациона целина

Служба за планирање рада / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и управља радом Службе
 контролише и координира процес израде модела преносног система и архивирања
 контролише и координира процес израде анализа сигурности и статистике испуњености
критеријума сигурности N-1
 контролише, координира и прорачунава вредности NTC (годишњи и месечни) и
координише активности са ТСО региона Југоисточне Европе
 обезбеђује улазне податке за потребе „ITC“ механизма и дистрибуира прелиминарне и
коначне обрачуне између ЕНТСО-Е администратора и појединих служби и одговорних
лица у ЈП ЕМС
 контролише и координира прогнозе потрошње и губитака у преносном систему
 учествује у раду међународних радних група
 анализира прорачуне листе опсервабилности са суседним ТСО
 проверава усклађеност производње и потрошње у циљу поузданог рада система.
 учествује у изради тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области енергетике
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

тимски рад, вештина управљања, пожељно - возачка дозвола, обученост за рад са програмима
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вештине

за прорачун токова снага и прогнозу потрошње

Шифра: 298
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за планирање рада

Организациона целина

Служба за планирање рада / Сектор за планирање и анализу рада преносног система/
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира при изради модела преносног система и архивира их у складу са ЕНТСО-Е
оперативним приручником
 асистира при изради анализе сигурности и води статистику испуњености критеријума
сигурности N-1
 врши снимање тренутног стања ЕЕС
 прати прогнозу потрошње и губитака у преносном систему.
 прати рад на SCADA/EMS апликацијама неопходним за планирање рада система
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад

Шифра: 299
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за планирање рада

Организациона целина

Служба за планирање рада / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује моделе преносног система и архивира их у складу са ЕНТСО-Е оперативним
приручником
 израђује анализе сигурности и води статистику испуњености критеријума сигурности N-1
 прорачунава вредности NTC
 учествује у припреми улазних податка за потребе „ITC“ механизама
 врши снимање тренутног стања ЕЕС
 израђује прогнозе потрошње и губитака у преносном систему и проверава усклађеност
производње и потрошње у циљу поузданог рада система.
 учествује у раду међународних радних група
 учествује у активностима прорачунавања листе опсервабилности са суседним ТСО-овима
 ажирура податке и параметре SCADA/EMS апликација неопходних за планирање рада
система
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области енергетике
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, обученост за рад са програмима за прорачун токова снага и прогнозе потрошње

Шифра: 300
Назив посла:

Инжењер специјалиста за планирање рада

Организациона целина

Служба за планирање рада / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 израђује моделе преносног система и архивира их у складу са ЕНТСО-Е оперативним
приручником
 израђује анализе сигурности и води статистику испуњености критеријума сигурности N-1
 прорачунава вредности NTC и координира активности са ТСО региона Југоисточне
Европе
 обезбеђује улазне податке за потребе „ITC“ механизама
 врши снимање тренутног стања ЕЕС
 израђује прогнозе потрошње и губитака у преносном систему и проверава усклађеност
производње и потрошње у циљу поузданог рада система.
 учествује у раду међународних радних група
 прорачунава листе опсервабилности са суседним ТСО-овима
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 ажирура податке и параметре SCADA/EMS апликација неопходне за планирање рада
система
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области енергетике
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, обученост за рад са програмима за прорачун токова снага и прогнозе потрошње

Служба за системске услуге
 Шеф Службе за системске услуге
 Инжењер самостални стручни сарадник за системске услуге
 Инжењер специјалиста за системске услуге
 Инжењер самостални стручни сарадник за обрачун електричне енергије
 Инжењер специјалиста за обрачун електричне енергије
 Специјалиста за обрачун и фактурисање електричне енергије
Шифра: 301
Назив посла:

Шеф Службе за системске услуге

Организациона целина

Служба за системске услуге / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 управља и координира радом Службе
 уговара и прати реализацију уговора о системским услугама
 анализира и тестира рад јединица које пружају системске услуге и проверава њихову
усклађеност са захтеваним техничким карактеристикама
 верификује техничке услове за прикључење у вези са системским услугама и осталим
захтеваним карактеристикама генераторских јединица и других објеката
 координира и врши размену података са другим ТСО у оквиру СММ блока и европске
интерконекције
 предлаже мере за побољшање квалитета електричне енергије
 координира активностима испитивања опреме за стабилизацију ЕЕС на генераторским
јединицама
 дефинише техничку спецификацију AGC (Automatic Generator Control) регулатора
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из делокруга рада
Сектора
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој припмени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, пожељно - возачка дозвола

Шифра: 302
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за системске услуге

Организациона целина

Служба за системске услуге / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 прати рад и учествује у креирању извештаја о пруженим системским услугама
 анализира и тестира рад регулационих јединица и њихову усклађеност са захтеваним
техничким карактеристикама
 прописује техничке услове за прикључење у вези са системским услугама
 размењује податаке са другим ТСО у оквиру СММ блока и европске интерконекције
 врши подешавање и испитивање опреме за стабилизацију ЕЕС на генераторским
јединицама
 врши тестирање електрана које пружају системске услуге
 прати квалитет електричне енергије
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 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из делокруга
одговорности Сектора
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола

Шифра: 303
Назив посла:

Инжењер специјалиста за системске услуге

Организациона целина

Служба за системске услуге / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера





Опис посла










Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис

прати рад и креира извештаје о пруженим системским услугама
развија и унапређује алате за секундарну регулацију учестаности
у сарадњи са производним предузећима, унапређује рад регулације учестаности и напона
анализира и тестира рад регулационих јединица и њихову усклађеност са захтеваним
техничким карактеристикама
прописује техничке услове за прикључење у вези са системским услугама
размењује податаке са другим ТСО у оквиру СММ блока и европске интерконекције
врши подешавање и испитивање опреме за стабилизацију ЕЕС на генераторским
јединицама
врши тестирање електрана које пружају системске услуге
прати квалитет електричне енергије и предлаже мере за његово побољшање
учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из делокруга
одговорности Сектора
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
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максимални ниво
Повећани ризици:

распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, пожељно - возачка дозвола

Шифра: 304
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за обрачун електричне енергије

Организациона целина

Служба за системске услуге / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 контролише комплетност и валидност података унесених у систем за електроенергетске
обрачуне
 редовно израђује дневне, седмичне, месечне и кварталне извештаје за потребе
електроенергетских обрачуна и анализа ЕЕС
 прати и контролише непрекидан и поуздан рад система за електроенергетске обрачуне и
секундарну регулацију СММ блока
 прати реализацију пројеката из области електроенергетских обрачуна и праћења
квалитета рада ЕЕС
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области енергетике
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад,
пожељно: Oracle DB, SQL, Windows орјентисани OS за рачунаре и сервере, VBA за апликације

Шифра: 305
Назив посла:

Инжењер специјалиста за обрачун електричне енергије

Организациона целина

Служба за системске услуге / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 контролише комплетност и валидност података унесених у систем за електроенергетске
обрачуне
 на основу података из система за електроенергетске обрачуне, генерише EXCEL
извештаје.
 редовно израђује дневне, седмичне, месечне и кварталне извештаје за потребе
електроенергетских обрачуна и анализа ЕЕС
 израђује алгоритме и обавља систем анализу везану за развој електроенергетских
апликација, извештавања и праћења квалитета рада ЕЕС
 прати и контролише непрекидан и поуздан рад система за електроенергетске обрачуне и
секундарну регулацију СММ блока
 припрема и прати реализацију пројеката из области електроенергетских обрачуна и
праћења квалитета рада ЕЕС
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области енергетике
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад,
пожељно: Oracle DB, SQL, Windows орјентисани OS за рачунаре и сервере, VBA за апликације
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Шифра: 306
Назив посла:

Специјалиста за обрачун и фактурисање електричне енергије

Организациона целина

Служба за системске услуге / Сектор за планирање и анализу рада преносног система /
Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи н
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује фактуре по основу ITC механизма и врши активности неопходне за одобрење
компензационог посла од стране надлежног министарства и обрачун по основу истог
 израђује и усаглашава месечне извештаје о прекограничној размени и транзиту
електричне енергије
 израђује профактуре и фактуре учесницима на тржишту по основу накнаде за додељене
прекограничне капацитете
 израђује извештаје о прекограничној размени електричне енергије и извештаје за потребе
царињења о прекограничном транзиту за сваког учесника
 спроводи неопходне активности за одобрење периодичног декларисања увоза и извоза од
стране царине - царињење електричне енергије ЈП ЕМС по основу размене са другим
операторима преносних система
 изрђује рачуне по основу компензационих програма (корекција губитака на
интерконективним далеководима и нежељених одступања према интерконцији)
 израђује обрачуне вредности (за натуралну) и рачуне за (комерцијалну) хаваријску
електричну енергију
 израђује извештаје о нежељеним одступањима СММ блока и његових чланица (дневни и
месечни) и фактуре по основу наплате надокнаде за координацију рада СММ блока
дневних, седмичних и месечних обрачуна нежељених одступања УНМИК
 израђује извештаје о пенализацији рада секундарне регулације (дневни и месечни) за
чланице СММ блока и фактуре по основу рада секундарне регулације
 учествује у изради дела тендерске документације и Комисијама за јавне наабавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области финансија
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прегледа и анализира Извештаје из домена свог рада
 прегледа и анализира Извештаје из домена свог рада
 разматра предлоге и доставља их на реализацију у предвиђеним роковима.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад
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Служба за проверу усаглашености




Шеф Службе за проверу усаглашености
Инжењер самостални стручни сарадник за проверу усаглашености
Инжењер специјалиста за проверу усаглашености

Шифра: 307
Назив радног места:

Шеф Службе за проверу усаглашености

Организациона целина:

Служба за проверу усаглашености / Сектор за планирање и анализу рада преносног
система / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста послова:

послови шефа Службе
Опис послова радног места

Опис послова

Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

 управља и координира радом Службе
 израђује План провере усаглашености објеката преносног система са
Правилима о раду преносног система
 договара са корисницима преносног система проверу усаглашености њихових
објеката
 договара са другим организационим јединицама ЈП ЕМС проверу
усаглашености објеката корисника преносног система
 учествује у провери усаглашености објеката корисника преносног система
 израђује извештаје о усаглашености објеката корисника преносног система
 сарађује са Комисијом за праћење примене Правила о раду преносног система
и другим радним телима ЈП ЕМС
 учествује или прати рад ЕНТСО-Е радне групе за проверу усаглашености
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој јединици у којој
руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса
рада у организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Компетенције

Образовање и стручна спрема

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ, област електротехнике – енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног језика

обавезно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и вештине

тимски рад, вештине управљања, пожељно – возачка дозвола
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Шифра: 308
Назив радног места:

Инжењер самостални стручни сарадник за проверу усаглашености

Организациона целина:

Служба за проверу усаглашености / Сектор за планирање и анализу рада преносног
система / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста послова:

послови инжењера
Опис послова радног места

Опис послова












Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:



прати израду Плана провере усаглашености објеката преносног система са
Правилима о раду преносног система
прати договоре са корисницима преносног система проверу усаглашености
њихових објеката
прати договоре са другим организационим јединицама ЈП ЕМС проверу
усаглашености објеката корисника преносног система
прати проверу усаглашености објеката корисника преносног система
прати израду извештаја о усаглашености објеката корисника преносног
система
припрема материјале за комисију за праћење примене Правила о раду
преносног система и друга радна тела ЈП ЕМС из домена провере
усаглашености
прати рад ЕНТСО-Е радне групе за проверу усаглашености
прати активности у Служби за системске услуге које се односе на
испитивање објеката давалаца помоћних услуга
прати извештаје о анализи рада преносног система у делу који се односи
на усаглашеност објеката корисника преносног система
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.
остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.




остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних
послова
дефинисани Актом о процени ризика
Компетенције

Образовање и стручна спрема

високо образовање, минимум 240 ЕСПБ, област електротехнике – енергетика

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног језика

обавезно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и вештине

тимски рад, пожељно – возачка дозвола

Шифра: 309
Назив радног места:

Инжењер специјалиста за проверу усаглашености

Организациона целина:

Служба за проверу усаглашености / Сектор за планирање и анализу рада преносног
система / Дирекција за управљање преносним системом / Управљање и тржиште

Врста послова:

послови инжењера
Опис послова радног места
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Опис послова










Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:



сарађује у изради плана провере усаглашености објеката преносног
система са Правилима о раду преносног система
договора са корисницима преносног система проверу усаглашености
њихових објеката
договора са другим организационим јединицама ЈП ЕМС проверу
усаглашености објеката корисника преносног система
проверава усаглашености објеката корисника преносног система
израђује извештаје о усаглашености објеката корисника преносног система
сарађује са Комисијом за праћење примене Правила о раду преносног
система и другим радним телима ЈП ЕМС
сарађује са Службом за системске услуге у делу који се односи на
испитивање објеката давалаца помоћних услуга
учествује или прати рад ЕНТСО-Е радне групе за проверу усаглашености
сарађује у анализи рада преносног система у делу који се односи на
усаглашеност објеката корисника преносног система
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.
врши детаљну анализу обављених послова у домену рада





врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом
делу у коме је распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Компетенције

Образовање и стручна спрема

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ, област електротехнике – енергетика

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног језика

обавезно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и вештине

тимски рад, пожељно – возачка дозвола

ДИРЕКЦИЈА ЗА ПОСЛОВЕ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ



Директор Дирекције за послове тржишта електричне енергије





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 310
Назив посла:
Организациона целина

Директор Дирекције за послове тржишта електричне енергије
Дирекција за послове тржишта ел.енергије / Управљање и тржиште
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Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора




Опис посла








Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

управља, организује и кooрдинирa послове Дирекције
кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним
институциjaмa, Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС
и операторима тржишта и преносних система у Европи у складу са надлежностима
Дирекције
учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, пратећих угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези
тржишта електричне енергије и управљањa преносним системом
координира развојне послове Дирекције
координира развој и имплементацију информационих система који се користе за
обављање послова из надлежности Дирекције
учeствуje у рaду стручних тeлa у складу са надлежностима Дирекције
учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у складу са надлежностима Дирекције
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки за потребе
Сектора
прати националну и европску регулативу из области тржишта електричне енергије,
управљања преносним системом и економије.
прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.

прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
предлаже примену нових метода и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу у коме је распоређен; одговоран је за примену
и управљање постојећим процедурама, као и успостављање нових.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства,

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Дирекција за послове тржишта ел.енергије / Управљање и тржиште / типско радно место (може
бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 израђује презентације и потребне извештаје
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 иницира унапређење процеса у домену рада у циљу побољшања ефикасности рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова ,без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Дирекција за послове тржишта ел.енергије / Управљање и тржиште / типско радно место (може
бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 у договору са директорима / руководиоцима, планира дневни распоред његових обавеза и
припрема периодичне планове обавеза директора / руководиоца
 обезбеђује интерну и екстерну комуникацију директора / руководиоца, одговара на позиве,
писану и електронску пошту
 организује састанке и презентације
 по потреби учествује на састанцима и припрема извештаје и записнике
 координира рад директора / руководиоца са другим организационим целинама
 води евиденцију и архиву докумената
 по потреби сачињава дописе за потребе надлежне организационе целине
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова без обзира на област

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Комуникационе и организационе вештине

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Дирекција за послове тржишта ел.енергије / Управљање и тржиште / типско радно место (може
бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства
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Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Сектор за билатерално тржиште и набавку губитака





Руководилац Сектора за билатерално тржиште и набавку губитака
Стручњак за администрацију дневних планова рада и набавку губитака
Секретарица

Шифра: 311
Назив посла:

Руководилац Сектора за билатерално тржиште и набавку губитака

Организациона целина

Сектор за билатерално тржиште и набавку губитака / Дирекција за послове тржишта
електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






Опис посла







Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

управља, организује и кooрдинирa послове Сектора
пружa oпeрaтивну пoдршку у делу везаном за процес дан унапред и унутардневни
процес; организује процес обраде и валидације енергетских података
развија и имплементира процедуре за планирање потреба и набавку електричне
енергије
управља развојем и имплементацијом информационог система за планирање рада
(Scheduling System)
учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, пратећих угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези
тржишта електричне енергије и управљањa преносним системом
учeствуje у рaду стручних тeлa кojи сe oднoси нa плaнирaњe рaдa у складу са
надлежностима Сектора
кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним
институциjaмa, Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС
и операторима тржишта и преносних система у Европи у складу са надлежностима
Сектора
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки за потребе
Сектора
учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у складу са надлежностима Сектора
прати националну и европску регулативу из области управљања преносним
системом, тржишта електричне енергије и економије.

предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства,

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 312
Назив посла:

Стручњак зa администрацију дневних планова рада и набавку губитака

Организациона целина

Сектор за билатерално тржиште и набавку губитака / Дирекција за послове тржишта
електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

послови стручњака






Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним
институциjaмa, Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС
и операторима тржишта и преносних система у Европи, у складу са надлежностима
Сектора
учествује у развоју методологија и процедура у складу са надлежностима Сектора
учествује у развојним пројектима Дирекције за послове тржишта електричне енергије
учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, пратећих угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези
тржишта електричне енергије и управљањa преносним системом
учествује у развоју и имплементацији информационог система за управљање
тржиштем електричне енергије (Market Management System), система за расподелу
прекограничних преносних капацитета, као и других система који се користе у
Сектору
води послове планирања и вођења пројеката из надлежности Сектора
учествује у изради и координира послове око израде свих извештаја из надлежности
Сектора
учествује у раду међународних електроенергетских асоцијација
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки за потребе
Сектора
учествује у развоју и имплементацији система квалитета
прати националну и европску регулативу из области управљања преносним
системом, тржишта електричне енергије и економије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



израђује стручне анализе из домена свог рада




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира
измене постојећих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ , област електротехнике-енергетика
минимум 8 година на пословима из области рада Сектора

Познавање рада на
рачунару

обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност, познавање рада система који се користе у Сектору

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за билатерално тржиште и набавку губитака / Дирекција за послове тржишта
електричне енергије / Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине
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Служба за администрацију дневних планова рада
 Шеф службе за администрацију дневних планова рада
 Инжењер стручни сарадник зa администрацију дневних планова рада
 Инжењер самостални стручни сарадник зa администрацију дневних планова
рада
 Инжењер специјалиста зa администрацију дневних планова рада
Шифра: 313
Назив посла:

Шеф Службе за за администрацију дневних планова рада

Организациона целина

Служба за администрацију дневних планова рада / Сектор за билатерално тржиште и набавку
губитaка / Дирекција за послове тржишта електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 управља и координира радом Службе
 унапређује вид и начин достављања података и спроводи контролу исправности
докумената који се размењују са суседним операторима система
 предлаже формате фајлова који се користе приликом достављања података за потребе
процеса "дан унапред"
 припрема, обрађује и доставља тржишне податке за потребе ENTSO-E платформе и сајта
ЈП ЕМС
 креира захтеве за развој Scheduling система и прати реализацију уговора о одржавању
 ажурира податке о прекограничним партнерима и врши регистрацију учесника на тржишту
 администрира податке учесника у бази која се користи за потребе Scheduling система и
система за управљање тржштем ел. енергије
 учествује у креирању, изменама и спровођењу правила, споразума и уговора из области
националног и европског тржишта ел. енергије
 дефинише термине и план обуке учесника на тржишту
 планира сменски рад за потребе процеса "дан унапред"
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године
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Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, комуникативност;
познавање рада Scheduling система

Шифра: 314
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник зa администрацију дневних планова рада

Организациона целина

Служба за администрацију дневних планова рада / Сектор за билатерално тржиште и набавку
губитaка / Дирекција за послове тржишта електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 проверава исправност рада Scheduling система и обавештава о уоченим неисправностима
и спроводи тестирање измена
 проверава тачност унетих података у Scheduling систему и указује на неправилности
 уноси компензационе програме и ажурира капацитете додељене од стране суседног
оператора преносног система и за потребе хаваријске енергије
 израђује Дневни план рада ЕЕС у процесу дан унапред
 објављује резултате унутардневне расподеле прекограничних преносних капацитета на
сајту ЈП ЕМС
 комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног
тржишта електричне енергије
 обрађује податке за спровођење дневне аукције
 врши хармонизацију планова рада са операторима преносног система на различитим
хијерархијским нивоима
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност
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Шифра: 315
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник зa администрацију дневних планова рада

Организациона целина

Служба за администрацију дневних планова рада / Сектор за билатерално тржиште и набавку
губитaка / Дирекција за тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 проверава исправност рада Scheduling система и обавештава о уоченим неисправностима
и спроводи тестирање измена
 проверава тачност унетих података у Scheduling систему, указује на неправилности и
отклања их
 уноси компензационе програме и ажурира капацитете додељене од стране суседног
оператора преносног система и за потребе хаваријске енергије
 израђује Дневни план рада ЕЕС у процесу дан унапред
 објављује резултате унутардневне расподеле прекограничних преносних капацитета на
сајту ЈП ЕМС
 обавештава суседне операторе система о додељеним капацитетима и извршеним
трансферима капацитета
 комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног
тржишта електричне енергије
 обрађује податке за спровођење дневне аукције
 врши хармонизацију планова рада са операторима преносног система на различитим
хијерархијским нивоима
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност;
познавање рада Scheduling система

Шифра: 316
Назив посла:

Инжењер специјалиста зa администрацију дневних планова рада

Организациона целина

Служба за администрацију дневних планова рада / Сектор за билатерално тржиште и набавку
губитака / Дирекција за тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

327

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови инжењера
 проверава исправност рада Scheduling система и обавештава о уоченим неисправностима
и спроводи тестирање измена
 проверава тачност унетих података у Scheduling систему, указује на неправилности и
отклања их
 уноси компензационе програме и ажурира капацитете додељене од стране суседног
оператора преносног система и за потребе хаваријске енергије
 израђује Дневни план рада ЕЕС у процесу дан унапред
 објављује резултате унутардневне расподеле прекограничних преносних капацитета на
сајту ЈП ЕМС
 обавештава суседне операторе система о додељеним капацитетима и извршеним
трансферима капацитета
 комуницира са учесницима на тржишту и спроводи обуке у вези балансне одговорности и
балансног тржишта електричне енергије
 обрађује податке за спровођење дневне аукције
 учествује у креирању и изменама и спровођењу правила, споразума, уговора из области
националног и европског тржишта ел. енергије
 врши хармонизацију планова рада са операторима преносног система на различитим
хијерархијским нивоима
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност;
познавање рада Scheduling система
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Служба за планирање и набавку електричне енергије за покривање губитака
 Шеф службе за планирање и набавку електричне енергије за покривање
губитака
 Инжењер стручни сарадник зa планирање и набавку електричне енергије за
покривање губитака
 Инжењер самостални стручни сарадник зa планирање и набавку електричне
енергије за покривање губитака
 Инжењер специјалиста зa планирање и набавку електричне енергије за
покривање губитака
Шифра: 317
Назив посла:

Шеф Службе за планирање и набавку електричне енергије за покривање губитака

Организациона целина

Служба за планирање и набавку електричне енергије за покривање губитака / Сектор за
билатерално тржиште и набавку губитaка / Дирекција за послове тржиште електричне енергије
/ Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 управља и координира радом Службе
 коoрдинира прикупљање и достављање података између КПС и запослених у служби
 предлаже методологију за процену губитака, проверава валидност процењених губитака и
обавештава снабдевача електричном енергијом о вредностима сатних губитака на
недељном нивоу
 проверава исправност података на основу којих се процењује вредност инструмента
обезбеђења плаћања
 проверава исправност извештаја из домена пословања Сектора
 врши спровођење доделе EIC кодова учесницима на тржишту и корисницима преносног
система
 врши ажурирање базе података неопходне за формирање дневног плана рада ЕЕС
 врши ажурирање података неопходних за спровођење унутар дневног процеса
 учествује у креирању и изменама и спровођењу правила, споразума, уговора из области
националног и европског тржишта електричне енергије
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године
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Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, комуникативност;
познавање рада Scheduling система

Шифра: 318
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник зa планирање и набавку електричне енергије за покривање
губитака

Организациона целина

Служба за планирање и набавку електричне енергије за покривање губитака / Сектор за
билатерално тржиште и набавку губитака / Дирекција за послове тржишта електричне енергије
/ Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 асистира у анализи сатне вредности остварених губитака у преносном систему и сатних
остварења производње, потрошње, транзита
 спроводи активности у оквиру процеса "дан унапред"
 асистира при прогнози, планирању и уносу у базу података сатних вредности губитака на
недељном нивоу
 припрема податке за обрачун вредности инструмента обезбеђења плаћања
 обрађује податке за спровођење дневне аукције
 учествује у креирању и изменама и спровођењу правила, споразума, уговора из области
националног и европског тржишта ел. енергије
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

330

Шифра: 319
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник зa планирање и набавку електричне енергије за
покривање губитака

Организациона целина

Служба за планирање и набавку електричне енергије за покривање губитака / Сектор за
билатерално тржиште и набавку губитака / Дирекција за послове тржиште електричне енергије
/ Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у анализи сатне вредности остварених губитака у преносном систему и сатних
остварења производње, потрошње, транзита
 спроводи активности у оквиру процеса "дан унапред"
 прогнозира, планира и уноси у базу података сатне вредности губитака на недељном
нивоу
 комуницира са КПС у циљу прикупљања података за израду годишњег извештаја
 обрачунава вредности инструмента обезбеђења плаћања
 обрађује податке за спровођење дневне аукције
 учествује у креирању и изменама и спровођењу правила, споразума, уговора из области
националног и европског тржишта ел. енергије
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност;
познавање основа програмирања,
познавање рада Scheduling система

Шифра: 320
Назив посла:

Инжењер специјалиста зa планирање и набавку електричне енергије за покривање
губитака

Организациона целина

Служба за планирање и набавку електричне енергије за покривање губитака / Сектор за
билатерално тржиште и набавку губитака / Дирекција за послове тржиште електричне енергије
/ Управљање и тржиште
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови инжењера
 анализира сатне вредности остварених губитака у преносном систему и сатна остварења
производње, потрошње, транзита
 спроводи активности у оквиру процеса "дан унапред"
 прогнозира, планира и уноси у базу података сатне вредности губитака на недељном
нивоу
 комуницира са КПС у циљу прикупљања података за израду годишњег извештаја
 врши процену вредности инструмента обезбеђења плаћања
 обрађује податке за спровођење дневне аукције
 учествује у креирању и изменама и спровођењу правила, споразума, уговора из области
националног и европског тржишта ел. енергије
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта електричне
енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада.
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност;
познавање основа програмирања,
познавање рада Scheduling система

Сектор за обрачун електричне енергије




Руководилац Сектора за обрачун електричне енергије
Стручњак за обрачун електричне енергије
Секретарица

Шифра: 321
Назив посла:

Руководилац Сектора за обрачун електричне енергије

Организациона целина

Сектор за обрачун електричне енергије / Дирекција за послове тржишта електричне енергије /
Управљање и тржиште
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Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
 управља, организује и кooрдинирa послове Сектора
 комуницира са корисницима преносног система по питању приступа преносном систему и
расположивости мерних и обрачунских података
 организује и координира обављање послова обрачуна и валидира резултате обрачуна из
надлежности Сектора
 учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези прикључења
(повезивања) на преносни систем, експлоатације и обрачуна испоручене/преузете
електричне енергије
 прати реализацију потписаних Уговора о приступу преносном систему
 кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним институциjaмa,
Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС и операторима
тржишта и преносних система у Европи у складу са надлежностима Сектора
 учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у складу са надлежностима Сектора
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки за потребе
Сектора
 прати националну и европску регулативу из области управљања преносним системом,
тржишта електричне енергије, мерења и обрачуна електричне енергије и економије.

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
 предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
 иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 322
Назив посла:

Стручњак зa обрачун електричне енергије

Организациона целина

Сектор за обрачун електричне енергије / Дирекција за послове тржишта електричне енергије /
Управљање и тржиште

Врста посла

послови стручњака


Опис посла


кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним институциjaмa,
Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС и операторима
тржишта и преносних система у Европи, у складу са надлежностима Сектора
учествује у изради и координира послове око израде свих извештаја из надлежности
Сектора
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учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, Годишњих извештаја о раду, угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe
рeгулaтивe у вези прикључења (повезивања) на преносни систем, експлоатације и
обрачуна испоручене/преузете електричне енергије
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
за потребе Сектора
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта електричне енергије и даје тумачења и упутства за примену у
пословању
учествује у развоју и имплементацији система квалитета
координира послове планирања, развоја и вођења пројеката из надлежности Сектора
учествује у раду међународних електроенергетских асоцијација
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произилазе из природе описаног посла.







Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

израђује стручне анализе из домена свог рада

израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира измене
постојећих процеса и процедура
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ , област електротехнике-енергетика
минимум 8 година на пословима из области рада Сектора

Познавање рада на
рачунару

обавезно - Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад
познавање рада у систему SRAAMD

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за обрачун електричне енергије / Дирекција за послове тржишта електричне енергије /
Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру
осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на област у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за анализу и припрему тржишних података
 Шеф Службе за анализу и припрему тржишних података
 Инжењер стручни сарадник за анализу и припрему тржишних података
 Инжењер самостални стручни сарадник за анализу и припрему тржишних
података
 Инжењер специјалиста за анализу и припрему тржишних података
 Самостални техничар администратор система за обрачун SRAAMD
Шифра: 323
Назив посла:

Шеф Службе за анализу и припрему тржишних података

Организациона целина

Служба за анализу и припрему тржишних података / Сектор обрачун електричне енергије /
Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе





Опис посла








управља и координира радом Службе
контролише спровођење Уговора о одржавању система SRAAMD
организује слање података из система SRAAMD у друге информационе системе
контролише развој и ажурирање базе података места примопредаје ел. енергије,
дефинише EIC Z кодове и учествује у изради Уговора (Решења) о прикључењу на
преносни систем
обавља послове месечног обрачуна услуге приступа преносном систему
организује израду и ажурирање уговора о приступу преносном систему са корисницима,
уговора о балансној одговорности и комуницира са учесницима на тржишту ел. eнергије
организује израду анализа и извештаја за потребе тржишта електричне енергије
организује посао валидације података и припрему за издавање гаранција порекла
учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта
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електричне енергије
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије или електротехникеенергетика

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност, вештина управљања;
напредни ниво познавања система SRAAMD

Шифра: 324
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за анализу и припрему тржишних података

Организациона целина

Служба за анализу и припрему тржишних података / Сектор за обрачун електричне енергије /
Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера






Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

припрема податке за слање у друге информационе системе
обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
припрема податке за обрачун балансног одступања по учесницима на тржишту
усаглашава размењене дневне количине ел.енергије са суседним системима
учествује у изради и ажурирању уговора о приступу преносном систему са корисницима,
уговора о балансној одговорности и уговора (решења) о прикључењу
учествује у изради анализа и извештаја за потребе тржишта електричне енергије
учествује у валидацији података и припреми за издавање гаранција порекла
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта електричне енергије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика.

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност

Шифра: 325
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за анализу и припрему тржишних података

Организациона целина

Служба за анализу и припрему тржишних података / Сектор за обрачун електричне енергије /
Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у изради и ажурирању уговора о приступу преносном систему са корисницима,
уговора о балансној одговорности и уговора (решења) о прикључењу
 ажурира базу података и регистар места примопредаје
 припрема податке за слање у друге информационе системе
 обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
 обавља обрачун балансног одступања по учесницима на тржишту
 усаглашава размењене дневне количине ел.енергије са суседним системима
 обавља валидацију мерних података и супституцију недостајућих
 израђује анализе и извештаје за потребе тржишта електричне енергије
 обавља валидацију података и припрему за издавање гаранција порекла
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта електричне енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво
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Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност;
операторски ниво познавања система SRAAMD, операторски ниво познавања система за
управљање тржиштем ел. енергије, познавање рада са базама података

Шифра: 326
Назив посла:

Инжењер специјалиста за анализу и припрему тржишних података

Организациона целина

Служба за анализу и припрему тржишних података / Сектор за обрачун електричне енергије /
Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује и ажурира уговоре о приступу преносном систему са корисницима, уговоре о
балансној одговорности и уговоре (решења) о прикључењу
 администрира и надзире сигуран рад система SRAAMD
 ажурира базу података и регистар места примопредаје и дефинише EIC Z кодове за мерна
места
 организује припрему података и њихово слање у друге информационе системе
 обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
 обавља обрачун балансног одступања по учесницима на тржишту
 усаглашава размењене дневне количине ел.енергије са суседним системима
 обавља валидацију мерних података и супституцију недостајућих
 израђује анализе и извештаје за потребе тржишта електричне енергије
 обавља валидацију података и припрему за издавање гаранција порекла
 учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта ел. енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност;
администраторски ниво познавања система SRAAMD, операторски ниво познавања система за
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управљање тржиштем ел. енергије, познавање рада са базама података

Шифра: 327
Назив посла:

Самостални техничар администратор система за обрачун SRAAMD

Организациона целина

Служба за анализу и припрему тржишних података Сектор за обрачун електричне енергије /
Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:













конфигурише права приступа корисницима система SRAAMD
администрира и надзире исправан рад система SRAAMD
конфигурише прорачуне и функције у систему SRAAMD
надзире исправан рад WEB платформе система SRAAMD
отклања мање проблеме и загушења у раду система SRAAMD у локалу и даљински
предлаже мере за побољшање система SRAAMD
учествује у планирању и спровођењу јавних набавки за потребе рада система SRAAMD
сарађује са произвођачима софтвера и хардвера за систем SRAAMD
анализира улазне и излазне интерфејсе система SRAAMD са другим системима у ЈП ЕМС
учествује у спровођењу јавних набавки
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 учествује у припреми анализа, извештаја о обављеним оперативним пословима
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, област електротехнике.

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, познавање база података, познавање рачунарских мрежа; администраторско
познавање система SRAAMD, пожељно возачка дозвола;

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије
 Шеф службе за обрачун приступа и токова електричне енергије
 Инжењер стручни сарадник зa обрачун приступа и токова електричне енергије
 Инжењер самостални стручни сарадник зa обрачун приступа и токова
електричне енергије
 Инжењер специјалиста зa обрачун приступа и токова електричне енергије
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 Стручни сарадник за обрачун приступа и токова електричне енергије
 Самостални стручни сарадник за обрачун приступа и токова електричне
енергије
 Специјалиста за обрачун приступа и токова електричне енергије
 Самостални техничар за вршење дневних обрачуна размењене електричне
енергије са суседним системима
Шифра: 328
Назив посла:

Шеф Службе за обрачун приступа и токова електричне енергије

Организациона целина

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 управља и координира радом Службе
 организује обављање дневног даљинског очитавања бројила електричне енергије,
обављање валидације и супституције недостајућих података
 организује обављање обрачуна предате електричне енергије од производних јединица
 организује обављање обрачуна услуге приступа преносном систему по корисницима
 организује израду месечних фактура за услугу приступа преносном систему по
корисницима, уноси фактуре у систем SAP и израђује анализе о стању наплате
 израђује месечне извештаје о протоцима електричне енергије за потребе ЕМС и АЕРС
 израђује извештаје о износима месечних губитака и друге тржишне извештаје
 обавља комуникацију са учесницима на тржишту електричне енергије
 учествује у креирању и изменама и спровођењу правила, споразума, уговора из области
националног и европског тржишта ел. енергије
 учествује и изради тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области тржишта ел. енергије и
економије
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије или електротехникеенергетика.

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво
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Посебна знања и
вештине

тимски рад, вештина управљања, комуникативност; познавање рада у систему SRAAMD,
познавање рада у систему SAP

Шифра: 329
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник зa обрачун приступа и токова електричне енергије

Организациона целина

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла












Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

обавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
израђује дневну листу недоступних бројила
обавља месечни обрачун предате електричне енергије од производних јединица
обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
усаглашава размењене дневне количине ел.енергије са суседним системима
учествује у усаглашавању размењене месечне количине ел.енергије са суседним
системима
учествује у израчунавању месечног износа губитака у преносном систему
учествује у изради месечних извештаја о протоцима електричне енергије за потребе ЈП
ЕМС и АЕРС
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта еектричне енергије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Комуникативност, тимски рад

Шифра: 330
Назив посла:

Организациона целина

Инжењер самостални стручни сарадник зa обрачун приступа и токова електричне
енергије
Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
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енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови инжењера










обавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
обавља валидацију података и супституцију недостајућих мерних података
израђује дневну листу недоступних бројила
обавља месечни обрачун предате електричне енергије од производних јединица
обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
усаглашава размењене дневне количине ел.енергије са суседним системима
усаглашава размењене месечне количине ел.енергије са суседним системима
учествује у израчунавању месечног износа губитака у преносном систему
учествује у изради месечних извештаја о протоцима електричне енергије за потребе ЕМС
и АЕРС
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта електричне енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад; познавање рада у систему SRAAMD

Шифра: 331
Назив посла:

Инжењер специјалиста зa обрачун приступа и токова електричне енергије

Организациона целина

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла








обавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
обавља валидацију података и супституцију недостајућих мерних података
израђује дневну листу недоступних бројила
обавља месечни обрачун предате електричне енергије од производних јединица
обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
усаглашава размењене дневне количине електричне енергије са суседним системима
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усаглашава размењене месечне количине електричне енергије са суседним системима
израчунава месечни износ губитака у преносном систему
израђује месечне извештаје о протоцима електричне енергије за потребе ЕМС и АЕРС
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта електричне енергије и даје тумачења и упутства за примену у
пословању
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад; познавање рада у систему SRAAMD

Шифра: 332
Назив посла:

Стручни сарадник за обрачун приступа и токова електричне енергије

Организациона целина

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови стручног сарадника





Опис посла







Додатни опис средњи
ниво

oбавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
обавља месечни обрачун предате електричне енергије од производних јединица
обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
учествује у усаглашавању размењене месечне количине електричне енергије са суседним
системима
учествује у израчунавању месечног износа губитака у преносном систему
учествује у изради месечних извештаја о протоцима електричне енергије за потребе ЈП
ЕМС и АЕРС
припрема податке за израду месечне фактуре за услугу приступа преносном систему по
корисницима
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта електричне енергије и економије
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
 анализира и прегледа све податке за израду докумената из домена рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад

Шифра: 333
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за обрачун приступа и токова електричне енергије

Организациона целина

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у израчунавању месечног износа губитака у преносном систему
 учествује у изради месечних извештаја о протоцима електричне енергије за потребе ЕМС
и АЕРС
 обавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
 обавља валидацију података и супституцију недостајућих мерних података
 обавља месечни обрачун предате електричне енергије од производних јединица
 обавља месечни обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
 усаглашава размењене месечне количине ел.енергије са суседним системима
 учествује у изради месечне фактуре за услугу приступа преносном систему по
корисницима
 уноси фактуре за приступ у САП систем и израђује анализе о стању наплате
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта електричне енергије и економије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада
 самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада
 активно учествује и даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности послова.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије
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Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад; познавање рада у систему SRAAMD, познавање рада у систему
SAP

Шифра: 334
Назив посла:

Специјалиста за обрачун приступа и токова електричне енергије

Организациона целина

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови стручног сарадника






Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

израчунава месечни износ губитака у преносном систему
израђује месечне извештаје о протоцима електричне енергије за потребе ЈП ЕМС и АЕРС
обавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
обавља валидацију података и супституцију недостајућих мерних података
обавља месечни обрачун предате електричне енергије од производних јединица и
обрачун услуге приступа преносном систему по корисницима
усаглашава размењене месечне количине ел.енергије са суседним системима
израђује месечну фактуру за услугу приступа преносном систему по корисницима
уноси фактуре за приступ у САП систем и израђује анализе о стању наплате
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области тржишта ел. енергије и економије
предлаже мере за побољшање процеса рада у Служби
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 прегледа и анализира Извештаје из домена свог рада
 прегледа и анализира Извештаје из домена свог рада
 разматра предлоге и доставља их на реализацију у предвиђеним роковима.
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и

комуникативност, тимски рад; познавање рада у систему SRAAMD, познавање рада у систему
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вештине

SAP

Шифра: 335
Назив посла:

Самостални техничар за вршење дневних обрачуна размењене електричне енергије са
суседним системима

Организациона целина

Служба за обрачун приступа и токова електричне енергије / Сектор за обрачун електричне
енергије / Дирекција за послове тржиште електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције





Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

обавља дневно даљинско очитавање бројила електричне енергије
обавља валидацију података и супституцију недостајућих мерних података
размењује валидиране мерне податке са операторима суседних преносних система
прорачунава и усаглашава размењене дневне количине електричне енергије по свакој
граници
контактира операторе суседних система ради решавања проблема са подацима
доставља усаглашене обрачунске податке о размењеној електричној енергији
операторима преносних система на различитим хијерархијским нивоима
прорачунава суму усаглашених обрачунских података о размењеној електричној енергији
по свакој граници на месечном нивоу
учествује у спровођењу јавних набавки
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
 учествује у припреми анализа, извештаја о обављеним оперативним пословима
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, машинства и обраде метала.

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Тимски рад, комуникативност

Сектор за развој и администрацију тржишта електричне енергије




Руководилац Сектора за развој и администрацију тржишта елекртичне
енергије
Стручњак за развој и администрацију тржишта електричне енергије
Секретарица
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Шифра: 336
Назив посла:

Руководилац Сектора за развој и администрацију тржишта електричне енергије

Организациона целина

Сектор за развој и администрацију тржишта електричне енергије / Дирекција за послове
тржишта електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора





Опис посла





Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

управља, организује и кooрдинирa послове Сектора
учествује у креирању, развоју и имплементацији модела тржишта електричне
енергије у Србији
учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, пратећих угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези
тржишта електричне енергије и управљањa преносним системом; управља развојем
и имплементацијом информационог система за управљање тржиштем електричне
енергије (Market Management System), системом за расподелу прекограничних
преносних капацитета и системом за издавање гаранције порекла
организује процес обраде и валидације енергетских података и издавања
финансијских документа (предрачуни, авансни рачуни, рачуни) и прати реализацију
наплате из надлежности Сектора
управља и организује развој ЈП ЕМС платформе за транспарентност и развој
правила и процедура за издавање гаранција порекла електричне енергије
произведене из обновљивих извора
организује и координира достављање података на ЕНТСО-Е платформу, сајт ЈП
ЕМС, Агенцији за енергетику и државним институцијама из надлежности Сектора
кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним
институциjaмa, Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС
и операторима тржишта и преносних система у Европи, у складу са надлежностима
Сектора
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора
иницира увођење нових процеса у домену рада, у циљу повећања ефикасности рада
Сектора
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства, од чега три године на пословима за које је основано јавно
предузеће или најмање три године на руководећим положајима

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;
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Шифра: 337
Назив посла:

Стручњак зa развој и администрацију тржишта електричне енергије

Организациона
целина

Сектор за развој и администрацију тржишта електричне енергије / Дирекција за послове
тржишта електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

послови стручњака






Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

учествује у развоју и имплементацији модела тржишта електричне енергије у Србији
ради анализе тржишта електричне енергије
учествује у развојним пројектима Дирекције за послове тржиште електричне енергије
учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Правила о раду тржишта
електричне енергије, пратећих угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези
тржишта електричне енергије
учествује у развоју и имплементацији информационог система за управљање
тржиштем електричне енергије (Market Management System), система за расподелу
прекограничних преносних капацитета, система за издавање гаранције порекла, као и
других система који се користе у Сектору.
кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима на тржишту, нaдлeжним држaвним
институциjaмa, Агенцијом за енергетику, другим организационим деловима у ЈП ЕМС и
операторима тржишта и преносних система у Европи, у складу са надлежностима
Сектора
води послове планирања и вођења пројеката из надлежности Сектора
учествује у развоју и имплементацији система квалитета
учествује у раду међународних електроенергетских асоцијација
учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних
набавки за потребе Сектора
прати националну и европску регулативу из области тржишта електричне енергије и
управљања преносним системом.
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



израђује стручне анализе из домена свог рада




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшања ефикасности рада и иницира измене
постојећих процеса и процедура

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ , област електротехнике-енергетика
минимум 8 година на пословима из области рада Сектора

Познавање рада на
рачунару

обавезно - Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност, познавање рада система који се користе у Сектору
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Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за развој и администрацију тржишта електричне енергије / Дирекција за послове
тржишта електричне енергије / Управљање и тржиште / типско радно место (може бити по
потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Опис посла

 води евиденцију и архиву докумената
 у договору са директором / руководиоцем планира дневни распоред његових обавеза
 прима пошту, преписку или другу документацију адресирану на надлежну организациону
целину
 прима документа или копије које се архивирају, заводи документа у књигу архиве, одлаже
их и омогућује увид у исте
 припрема требовање за набавку канцеларијског материјала
 oбезбеђује комуникацију (поштанску, телефонску, електронску)
 шаље писма, поруке електронским путем, факс и преписку надлежнима у Предузећу
 прима позиве телефонским путем успостављајући први контакт са странкама
 распоређује позиве и упућује позиваоца на надлежне у Предузећу
 обезбеђује комуникацију директора / руководиоца и прима странке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.

Додатни опис
максимални ниво




даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
иницира унапређење процеса у домену рада, у циљу побољшања ефикасности рада

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме:

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Служба за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта
електричне енергије
 Шеф Службе за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта
електричне енергије
 Инжењер стручни сарадник зa администрацију балансне одговорности
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 Инжењер самостални стручни сарадник зa администрацију балансне
одговорности
 Инжењер специјалиста зa администрацију балансне одговорности
Шифра: 338
Назив посла:

Шеф Службе за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта
електричне енергије

Организациона целина

Служба за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије /
Сектор за развој и администрацију тржишта ел. енергије / Дирекција за послове тржиште
електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 управља и руководи радом Службе
 организује и управља пословима администрације балансне одговорности и балансног
тржишта електричне енергије
 припрема и обрађује податаке везане за обрачун одступања балансно одговорних страна
и обрачунава ангажовану балансну енергију
 обавља улогу администратора и оператора система за управљање тржиштем електричне
енергије
 спроводи уговор о одржавању система за управљање тржиштем електричне енергије
 развија систем за управљање тржиштем електричне енергије и израђује и развија правила
у вези балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије
 израђује периодичне извештаје, публикације и анализе у вези балансне одговорности и
балансног тржишта електричне енергије
 израђује и развија процедуре везане за администрацију балансне одговорности и
балансног тржишта електричне енергије
 комуницира са учесницима на тржишту и организује обуке из домена балансне
одговорности и балансног тржишта електричне енергије
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта
ел. енергије
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси.
 прати иновације из области рада и извештава о њиховој примени у пракси
 предлаже примену нових метода из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво
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Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад, вештина управљања; познавање система за управљање
тржиштем електричне енергије и система за расподелу прекограничних преносних капацитета

Шифра: 339
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник зa администрацију балансне одговорности

Организациона целина

Служба за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије /
Сектор за развој и администрацију тржишта ел. енергије / Дирекција за послове тржиште
електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 обавља улогу оператора система за управљање тржиштем електричне енергије
 обавља улогу оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета
 асистира при прорачуну и припреми улазних података за фактурисање у вези балансне
одговорности и балансног механизма
 објављује и ажурира податке и документа на сајту ЕМС у вези балансне одговорности и
балансног механизма
 комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног
механизма
 асистира при пријави и отклањању кварова у вези система за управљање тржиштем
електричне енергије а у склопу уговора о одржавању система
 асистира при изради периодичних извештаја и публикација у вези балансне одговорности
и балансног механизма
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта
електричне енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
 учествује у изради извештаја о раду из области делокруга рада Службе
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад
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Шифра: 340
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник зa администрацију балансне одговорности

Организациона целина

Служба за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије /
Сектор за развој и администрацију тржишта ел. енергије / Дирекција за послове тржиште
електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 припрема и обрађује податаке везане за обрачун одступања балансно одговорних страна
и обрачун ангажоване балансне енергије
 припрема и обрађује податаке везане за расподелу прекограничних преносних капацитета
учесницима на тржишту електричне енергије
 обавља улогу оператора система за управљање тржиштем електричне енергије
 обавља улогу оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета
 прорачунва и припрема улазне податаке за фактурисање у вези балансне одговорности и
балансног механизма
 учествује у пријави и отклањању кварова у вези система за управљање тржиштем
електричне енергије, а у склопу уговора о одржавању система
 објављује и ажурира податке и документа на сајту ЈП ЕМС у вези балансне одговорности
и балансног механизма
 комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног
механизма
 израђује периодичне извештаје и публикације у вези балансне одговорности и балансног
механизма
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта
електричне енергије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.
 даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад;
познавање система за управљање тржиштем електричне енергије и система за расподелу
прекограничних преносних капацитета
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Шифра: 341
Назив посла:

Инжењер специјалиста зa администрацију балансне одговорности

Организациона целина

Служба за администрацију балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије /
Сектор за развој и администрацију тржишта ел. енергије / Дирекција за послове тржиште
електричне енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 припрема и обрађује податаке везане за обрачун одступања балансно одговорних страна
и обрачун ангажоване балансне енергије
 припрема и обрађује податаке везане за расподелу прекограничних преносних капацитета
учесницима на тржишту електричне енергије
 обавља улогу оператора и администратора система за управљање тржиштем електричне
енергије
 обавља улогу оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета
 прорачунава и припрема улазне податаке за фактурисање у вези балансне одговорности
и балансног механизма
 пријављује и отклања кварове у вези система за управљање тржиштем електричне
енергије, а у склопу уговора о одржавању система
 комуницира са учесницима на тржишту у вези балансне одговорности и балансног
механизма
 израђује периодичне извештаје, публикације и анализе у вези балансне одговорности и
балансног механизма
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 развија систем за управљање тржиштем електричне енергије и израђује и развија правила
у вези балансне одговорности и балансног тржишта електричне енергије
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта
електричне енергије и даје тумачења и циљу примене истих у пословању
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
 разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
 доставља предлоге у циљу побољшања процеса рада у организационом делу у коме је
распоређен.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 године

Познавање рада на
рачунару

обавезно -МS Office (Word, Exсel, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад;
познавање система за управљање тржиштем електричне енергије и система за расподелу
прекограничних преносних капацитета
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