Служба за администрацију расподеле прекограничних преносних капацитета
и гаранције порекла
 Шеф Службе за администрацију расподеле преносних капацитета и гаранције
порекла
 Инжењер стручни сарадник за администрацију расподеле прекограничних
преносних капацитета и гаранције порекла
 Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију расподеле
прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла
 Инжењер специјалиста за администрацију расподеле прекограничних
преносних капацитета и гаранције порекла
 Стручни сарадник за послове тржишта ел. eнергије
 Самостални стручни сарадник за послове тржишта ел. eнергије
 Специјалиста за послове тржишта електричне eнергије
Шифра: 342
Назив посла:

Шеф Службе за администрацију расподеле прекограничних преносних капацитета и
гаранције порекла

Организациона целина

Служба за администрацију расподеле прекограничних преносних капацитета и гаранције
порекла / 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

 управља и руководи радом Службе
 организује и управља пословима из области расподеле прекограничних преносних
капацитета и издавања гаранције порекла
 припрема и обрађује податке из домена расподеле прекограничних преносних капацитета
учесницима на тржишту електричне енергије
 обавља улогу администратора и оператора система за расподелу прекограничних
преносних капацитета
 спроводи уговоре о одржавању система за расподелу прекограничних преносних
капацитета
 развија систем за расподелу прекограничних преносних капацитета и израђује и развија
правила за расподелу прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла
 израђује периодичне извештаје, публикације и анализе у вези расподеле преносних
капацитета и гаранције порекла
 израђује и развија процедуре везане за расподелу прекограничних преносних капацитета
и издавање гаранције порекла
 комуницира са учесницима на тржишту и организује обуке у вези расподеле
прекограничних преносних капацитета и издавање гаранције порекла
 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
 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
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максимални ниво
Повећани ризици:

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

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад, вештина управљања;
познавање система за управљање тржиштем електричне енергије и система за расподелу
прекограничних преносних капацитета

Шифра: 343
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за администрацију расподеле прекограничних преносних
капацитета и гаранције порекла

Организациона целина

Служба за администрацију расподеле преносних капацитета и гаранције порекла / 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 податке везане за расподелу прекограничних преносних капацитета учесницима
на тржишту електричне енергије
 врши улогу оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета
 асистира у припреми улазне податке за фактурисање у вези расподеле прекограничних
преносних капацитета
 асистира при пријави и отклањању кварова у вези система за расподелу прекограничних
преносних система
 припрема податке за објављивање и ажурирање података и докумената на сајту ЕМС у
вези расподеле прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла
 комуницира са учесницима на тржишту у вези расподеле прекограничних преносних
капацитета
 израђује периодичне извештаје и публикације у вези расподеле прекограничних преносних
капацитета и гаранције порекла
 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.
 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

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика
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спреме
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: 344
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију расподеле прекограничних
преносних капацитета и гаранције порекла

Организациона целина

Служба за администрацију расподеле преносних капацитета и гаранције порекла / 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 податке везане за расподелу прекограничних преносних капацитета
учесницима на тржишту електричне енергије
 врши улогу оператора и администратора система за расподелу прекограничних преносних
капацитета
 врши улогу оператора система за управљање тржиштем електричне енергије
 издаје гаранције порекла за обновљиве изворе енергије и администрира регистар издатих
гаранција порекла
 припрема улазне податке за фактурисање у вези расподеле прекограничних преносних
капацитета
 пријављује и отклања кварове у вези система за расподелу прекограничних преносних
система
 објављивање и ажурирање података и докумената на сајту ЈП ЕМС у вези расподеле
прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла
 комуницира са учесницима на тржишту у вези расподеле прекограничних преносних
капацитета
 израђује периодичне извештаје и публикације у вези расподеле прекограничних
преносних капацитета и гаранције порекла
 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
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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 система за управљање тржиштем електричне енергије и система за расподелу
прекограничних преносних капацитета

Шифра: 345
Назив посла:

Инжењер специјалиста за администрацију расподеле прекограничних преносних
капацитета и гаранције порекла

Организациона целина

Служба за администрацију расподеле преносних капацитета и гаранције порекла / 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, обрађује и верификује податке везане за расподелу прекограничних преносних
капацитета учесницима на тржишту електричне енергије
 врши улогу оператора и администратора система за расподелу прекограничних преносних
капацитета
 врши улогу оператора система за управљање тржиштем електричне енергије
 издаје и валидира гаранције порекла за обновљиве изворе енергије и администрира
регистар издатих гаранција порекла
 припрема улазне податке за фактурисање у вези расподеле прекограничних преносних
капацитета
 пријављује и отклања кварове у вези система за расподелу прекограничних преносних
система
 комуницира са учесницима на тржишту у вези расподеле прекограничних преносних
капацитета
 израђује периодичне извештаје, публикације и анализе у вези расподеле прекограничних
преносних капацитета и гаранције порекла
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне
набавке
 развија систем за расподелу прекограничних преносних капацитета и израђује и развија
правила за расподелу прекограничних преносних капацитета и гаранције порекла
 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.
 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 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

Шифра: 346
Назив посла:

Стручни сарадник за послове тржишта ел. енергије

Организациона целина

Служба за администрацију расподеле преносних капацитета и гаранције порекла / Сектор за
развој и администрацију тржишта ел. 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:

 асистира у администрацији пријава учесника на тржишту електричне енергије у Републици
Србији у вези балансне одговорности и балансног механизма
 асистира у администрацији потписаних уговора између учесника на тржишту електричне
енергије и ЈП ЕМС у вези балансне одговорности и балансног механизма
 припрема податке за израду излазних рачуна по основу одступања балансно одговорних
страна
 припрема податке за израду излазних рачуна по основу ангажоване балансне енергије
 дневно прати и валидира потврде о прекограничном промету електричне енергије
 израђује и издаје месечние потврде о прекограничном промету електричне енергије
 прикупља податке за извештаје о кретању просечних месечних цена на берзама
електричне енергије
 комуницира са учесницима на тржишту у вези економских аспеката балансне
одговорности и балансног механизма и промета ел. енергије
 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
 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
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Посебна знања и
вештине

Комуникативност, тимски рад

Шифра: 347
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за послове тржишта ел. енергије

Организациона целина

Служба за администрацију расподеле преносних капацитета и гаранције порекла / Сектор за
развој и администрацију тржишта ел. 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:

 администрира пријаве учесника на тржишту електричне енергије у Републици Србији у
вези балансне одговорности и балансног механизма и расподеле прекограничних
преносних капацитета
 администрира потписане уговоре између учесника на тржишту електричне енергије и ЈП
ЕМС у вези балансне одговорности и балансног механизма
 израђује излазне рачуне по основу одступања балансно одговорних страна применом
САП система
 израђује излазне рачуне по основу ангажоване балансне енергије применом САП систем
 верификује улазне рачуне по уговорима за које је одговорна ДУПС и ДТР применом САП
система, као и могућност извештавња по основу истих
 дневно прати и валидира потврде о прекограничном промету електричне енергије
 израђује и издаје месечние потврде о прекограничном промету електричне енергије
 прати и извештава о кретању просечних месечних цена на берзама електричне енергије
 комуницира са учесницима на тржишту у вези економских аспеката балансне
одговорности и балансног механизма и промета ел. енергије
 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

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 на САП систему
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Шифра: 348
Назив посла:

Специјалиста за послове тржишта ел. енергије

Организациона целина

Служба за администрацију расподеле преносних капацитета и гаранције порекла / Сектор за
развој и администрацију тржишта ел. 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:

 врши aдминистрацију пријава и потписаних уговора учесника у расподели прекограничних
преносних капацитета и администрира пријаве учесника на тржишту електричне енергије у
домену балансне одговорности и балансног механизма
 ажурира и администрира базе података учесника на тржишту електричне енергије по
различитим уговорима (расподела прекограничних преносних капацитета, БОС)
 израђује излазне рачуне по основу одступања балансно одговорних страна као и
предрачуна/рачуна учесницима на тржишту по основу накнаде за додељене
прекограничне преносне капацитете, применом САП система
 прати, евидентира, верификује приливе/одливе по основу заједничких аукција уз
издавање неопходне документације применом САП система и извештава суседне
оператора преносних система
 покреће интерне наруџбенице и прати календар јавних набавки у Дирекцији
 дневно прати и валидира потврде о прекограничном промету електричне енергије и издаје
месечне потврде о прекограничном промету електричне енергије
 израђује рачуне по основу балансне одговорности и балансног механизма.
 преузима токене, врши њихово евидентирање и издаје изјаве о преузимању и издаје
потврде за потребе учешћа на тендерима за учеснике на тржишту.
 комуницира са учесницима на тржишту у вези са економским аспекатом балансне
одговорности и балансног механизма и промета 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 и економије
 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
вештине

Комуникативност, тимски рад; Познавање рада на САП систему
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Служба за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на
тржишту
 Шеф Службе за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на
тржишту
 Инжењер самостални стручни сарадник за координацију послова тржишта
електричне енергије
 Инжењер специјалиста за координацију послова тржишта електричне енергије
 Инжењер стручни сарадник за транспарентност података и односе са
учесницима на тржишту
 Инжењер самостални стручни сарадник за транспарентност података и односе
са учесницима на тржишту
 Инжењер специјалиста за транспарентност података и односе са учесницима
на тржишту
Шифра: 349
Назив посла:

Шеф Службе за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на тржишту

Организациона целина

Служба за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на тржишту / Сектор за
развој и администрацију тржишта елек.енер. / Дирекција за послове тржиште електричне
енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 управља и руководи радом Службе
 организује рад послова везаних за развој тржишта електричне енергије и транспарентност
података
 комуницира и сарађује са учесницима на тржишту
 учествује у изради Правила о објављивању кључних тржишних података
 организује рад послова везаних за припрему и обраду података везаних за надгледање
тржишта (South East Europe Automated Market Monitoring System (SEEAMMAS))
 организује рад послова везаних за припрему, обраду и достављање тржишних података
за потребе entso-e платформе, сајта ЈП ЕМС, Агенције за енергетику и државне
институције
 израђује и развија процедуре везане за припрему, обраду и достављање података на
entso-e платформи за транспарентност
 организује рад послова везаних за достављање података Заводу за статистику и анализу
рекламација у Дирекцији
 организује развој и одржавање интерних програма за потребе Сектора за развој и
администрацију тржишта електричне енергије (СРП и Статистика)
 организује рад послова везаних за креирање, контролу и ажурирање процедура са
аспекта квалитета везано за послове тржишта електричне енергије
 прати и имплементира регулативу Европског законодавства везане за Транспарентност
података на велепродајном тржишту електричне енергије и усаглашавање са постојећим
законима у РС, као и друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта електичне
енергије
 праћење и организација имплементације Царинске инструкције у вези најаве промета
електричне енергије
 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
 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 300 ЕСПБ, област eлектротехнике – енергетике

Радно искуство

минимум 4 год.

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 система за управљање тржиштем електричне
енергије и система за расподелу прекограничних преносних капацитета;

Шифра: 350
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за координацију послова тржишта електричне
енергије

Организациона целина

Служба за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на тржишту / Сектор
за развој и администрацију тржишта елек.енер. / Дирекција за послове тржиште електричне
енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи

 израђује годишњи извештај ЈП ЕМС у домену надлежности Дирекције
 креира и ажурира процедуре са аспекта квалитета везано за послове тржишта електричне
енергије
 контролише податке у вези ангажоване балансне енергије, пријављених дневних планова
рада (Scheduling), података пристиглих са бројила, регистра балансне одговорности за
места примопредаје и обрачуна одступања балансних група
 координира рад са опеторима дистибутивних система са аспекта отварања тржишта
електричне енергије
 пружа информације учесницима на тржишту електричне енергије
 анализира рекламације у Дирекцији
 припрема и ажуририра информације, податке и документа на интернет страници ЈП ЕМС
из домена послова тржишта електричне енергије
 планира распоред обука учесника на тржишту на нивоу Дирекције
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из делокруга рада Дирекције
 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.
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 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 300 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;
познавање система за управљање тржиштем електричне енергије (ММS) и система за
расподелу прекограничних преносних капацитета

Шифра: 351
Назив посла:

Инжењер специјалиста за координацију послова тржишта електричне енергије

Организациона целина

Служба за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на тржишту / Сектор за
развој и администрацију тржишта елек.енер. / Дирекција за послове тржиште електричне
енергије / Управљање и тржиште

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 координира између Дирекција за пренос, управљање и тржиште у вези прикупљања,
верификације и потврде података потребних за послове тржишта електричне енергије
 израђује годишњи извештај ЈП ЕМС у домену надлежности Дирекције
 креира, контролише и ажурира процедуре са аспекта квалитета везано за послове
тржишта електричне енергије
 контролише и верификује податке у вези ангажоване балансне енергије, пријављених
дневних планова рада (Scheduling), података пристиглих са бројила, регистра балансне
одговорности за места примопредаје и обрачуна одступања балансних група
 координира рад са операторима дистибутивних система са аспекта отварања тржишта
електричне енергије
 пружа информације учесницима на тржишту електричне енергије
 анализира рекламације у Дирекцији
 припрема и ажуририра информације, податке и документа на интернет страници ЈП ЕМС
из домена послова тржишта електричне енергије
 планира и реализује обуке учесника на тржишту у Дирекцији
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области рада Дирекције
 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.
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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 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;
познавање система за управљање тржиштем електричне енергије (ММS) и система за
расподелу прекограничних преносних капацитета

Шифра: 352
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за транспарентност података и односе са учесницима на
тржишту

Организациона целина

Служба за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на тржишту / Сектор за
развој и администрацију тржишта елек.енер. / 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:

ажурира платформу за транспарентност података (ЕМFIP)
асистира у изради и изменама Правила о објављивању кључних тржишних података
комуницира са учесницима на тржишту везано за кључне тржишне податке
прати регулативу Европског законодавства везане за Транспарентност података на
велепродајном тржишту електричне енергије и усаглашавање са постојећим законима у
РС
припрема податаке за достављање Заводу за статистику
припрема тржишне податаке за потребе entso-e платформе, сајта ЈП ЕМС, Агенције за
енергетику и државне институције
врши послове оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета
врши послове оператора система за управљање тржиштем електричне енергије
обрађује податке из домена тржишта електричне енергије
контрола и провера објављивања података, докумената и информација из домена
тржишта електричне енергије на сајту ЈП ЕМС и платформи за транспарентност
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.

 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

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике
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спреме
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: 353
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за транспарентност података и односе са
учесницима на тржишту

Организациона целина

Служба за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на тржишту / Сектор за
развој и администрацију тржишта елек.енер. / 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:

ажурира платформу за транспарентност података (ЕМFIP)
асистира у изради и изменама Правила о објављивању кључних тржишних података
комуницира са учесницима на тржишту везано за кључне тржишне податке
асистира у припреми података везаних за надгледање тржишта (South East Europe
Automated Market Monitoring System (SEEAMMS))
прати регулативу Европског законодавства везане за Транспарентност података на
велепродајном тржишту електричне енергије и усаглашавање са постојећим законима у
РС
припрема податаке за достављање Заводу за статистику
припрема, обрађује и доставља тржишне податаке за потребе entso-e платформе, сајта
ЈП ЕМС, Агенције за енергетику и државне институције
врши послове оператора система за расподелу прекограничних преносних капацитета
врши послове оператора система за управљање тржиштем електричне енергије
обрађује податке из домена тржишта електричне енергије
контрола и провера објављивања података, докумената и информација из домена
тржишта електричне енергије на сајту ЈП ЕМС и платформи за транспарентност
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 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике / математике /
информационих технологија

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на

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

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникативност

Шифра: 354
Назив посла:

Инжењер специјалиста за транспарентност података и односе са учесницима на тржишту

Организациона целина

Служба за развој тржишта електричне енергије и односе са учесницима на тржишту / Сектор за
развој и администрацију тржишта елек.енер. / 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:

ажурира и конфигурише платформу за транспарентност (EMFIP)
учествује у изради и изменама Правила о објављивању кључних тржишних података
пружа информације учесницима на тржишту везано за кључне тржишне податке
припрема и обрађује податаке везане за надгледање тржишта (South East Europe
Automated Market Monitoring System (SEEAMMS))
прати и имплементира регулативу Европског законодавства везане за Транспарентност
података на велепродајном тржишту електричне енергије и усаглашавање са постојећим
законима у РС
обрађује податке из домена тржишта електричне енергије и израђује тржишне анализе
припрема, обрађује и доставља тржишне податаке за потребе entso-e платформе, сајта
ЈП ЕМС, Агенције за енергетику и државне институције
развија интерне програме за потребе Сектора за развој и администрацију тржишта
електричне енергије (СРП и Статистика)
контрола и провера објављивања података, докумената и информација из домена
тржишта електричне енергије на сајту ЈП ЕМС и платформи за транспарентност
праћење и имплементација Царинске инструкције у вези најаве промета електричне
енергије
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области тржишта
електричне енергије
учествује у 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.

 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 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика

Радно искуство

минимум 4 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

ИНВЕСТИЦИЈЕ И СТРАТЕГИЈА



Извршни директор за инвестиције и стратегију





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 5
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Извршни директор за инвестиције и стратегију
Инвестиције и стратегија
Послови Генералног директора, Заменика генералног директора и Извршних директора


Опис посла

Повећани ризици:

стратегијски планира, организује и управља свим пословима из домена рада
инвестиција, стратегије и управљања стратешким и развојним пројектима јавног
предузећа;

организује и утврђује послове и координира делатности по стратешким, развојним и
инвестиционим плановима и пројектима;

креира и утврђује смернице у изради стратегије и развоја ЈП ЕМС у оквиру
стратешког и развојног инвестиционог портфолиа;

успоставља и примењује систем квалитета и унапређења пословних процеса у
области управљања организационим целинама ЈП ЕМС у оквиру своје надлежности;

извештава и информише директора ЈП ЕМС о свим пословима и активностима,
предлаже мере, решења и акције за унапређење послова и процеса и даје налоге за
извршавање послова из свог делокруга;

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, Internet),средњи ниво

Познавање страног

обавезно - енглески језик, виши ниво
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језика
Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Инвестиције и стратегија / 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 про Даје конструктивне предлоге за ефикасно извршавање свакодневних задатака.
 излазе 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

Инвестиције и стратегија / 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.

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

Инвестиције и стратегија / 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
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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

Сектор за инвестиције




Руководилац Сектора за инвестиције
Техничар администратор
Секретарица

Шифра: 355
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за инвестиције
Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија
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:

координира и организује рад oрганизационих целина Сектора
усклађује рад Сектора са другим организационим деловима ЈП ЕМС и надлежним
институцијама ван ЈП ЕМС, у складу са важећим Законима из области планирања и
изградње објеката, заштите животне средине, заштите од пожара, заштите на раду
и др.
руководи радом Сектора у области инвестиционо-техничке и припремне
документације инвестиционих пројеката; руководи радом Сектора у области
реализације инвестиционих пројеката до коначне реализације изградње
идентификује, процењује и прати ризике у Сектору којим руководи; прати
реализацију уговора из делокруга пословања Сектора и предузима мере за
реализацију тих уговора; прати припрему потребних података и подлога за Уговоре
о прикључењу или повезивању корисника преносног система; стара се о
благовременом поступању по налозима и отклањању примедби инспекцијских и
других надлежних државних органа које се односе на рад Сектора
прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Сектора
и стара се о примени прописаних мера заштите и безбедности и здравља на раду,
заштите од пожара и заштите животне средине
учествује по потреби у раду Стручног савета, Стручних комисија, и осталих стручних
тела ЈП ЕМС; предузима мере ради унапређења ефикасности у раду Сектора којим
руководи
учествује у изради и унапређивању процедура и упутстава у оквиру система
управљања квалитетом и предлаже мере за унапређење процеса рада
прати извршење планова инвестиција и предлаже мере за унапређење ефикасности
реализације.



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

обавезне лиценце 351,451;
вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 356
Назив посла:

Техничар администратор

Организациона целина

Сектор за инвестиције/Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

 учествује у вођењу централне архиве техничке документације за високонапонске водове,
високонапонска постројења и грађевинске објекте
 учествује у вођењу централне архиве локацијских, енергетских и грађевинских
дозвола/одобрења за изградњу и употребних дозвола
 учествује у вођењу централне архиве планске документације
 обавља послове евиденције и дистрибуције техничке документације за високонапонске
водове, високонапонска постројења и грађевинске објекте
 врши пријем и дистрибуцију техничке документације
 израђује извештаје о статусу техничке документације
 врши пријем и дистрибуцију поште
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



доставља месечне извештаје

Додатни опис
максимални ниво




доставља месечне извештаје
стара се о благовременом достављању свих поднесака

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 2 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 , пожељна возачка дозвола

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија / 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 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 аутоматику и телекомуникације
 Шеф Службе за аутоматику и телекомуникације
 Руководилац пројеката телекомуникација на инвестиционим пројектима
 Инжењер стручни сарадник за аутоматику и телекомуникације
 Инжењер самостални стручни сарадник за аутоматику и телекомуникације
 Инжењер специјалиста за аутоматику и телекомуникације
 Самостални оперативни инжењер за аутоматику и телекомуникације
 Техничар сарадник за аутоматику и телекомуникације
 Самостални техничар за аутоматику и телекомуникације

Шифра: 357
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Шеф Службе за аутоматику и телекомуникације
Служба за аутоматику и телекомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија
Послови шефа Службе
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Службе и дефинише приоритете уговарања и реализације из
области аутоматике и телекомуникација
 координира комуникацију са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола)
 координира припрему података и подлога за израду пројектних задатака, техничке
документације, интерне и екстерне техничке контроле, као и уговора о прикључењу
објеката на екстерну телекомуникациону мрежу
 учествује у изради дела годишњег Плана инвестиација, Плана набавки добара, услуга и
радова за објекте из надлежности рада Службе, као и у изради техничког дела конкурсне
документације и комисијам за јавне набавке
 координира и израђује извештаје о статусу активности за сваки објекат из надлежности
Службе и прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води уговоре о припреми и градњи из области аутоматике са одређивањем приоритета и
динамике реализације
 контролише и верификује степен реализације уговора и уности податке у пословно
информациони систем
 врши стручни надзор и контролу извођења радова; учествује у фабричким испитивањима
опреме, као и техничком пријему на објекту
 координира израду документације за колаудацију (активацију инвестиције) и примопредају документације надлежном Погону
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области рада 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,информатике

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

обавезне лиценце 350 и 450;
пожељне лиценце 351 и 451;
пожељно: стручни испит из области заштите од пожара
тимски рад , вештине руковођења, обавезна возачка дозвола,

Шифра: 762
Назив посла:

Руководилац пројеката телекомуникација на инвестиционим пројектима

Организациона целина

Служба за аутоматику и телкомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

послови инжењера
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Опис посла












обезбеђује потребну подршку при изради Решења о додели и именовању
руководиоца једног или више пројеката, у складу са позицијама додељених
пројеката из надлежности Сектора за инвестиције у Плану инвестиција, у домену
телекомуникација.
идентификује учеснике (функције Предузећа и екстерне учеснике) за комплетну
реализацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције у домену
телекомуникација
прикупља и анализира захтеве учесника на додељеним пројектима из надлежности
Сектора за инвестиције
координира са Службама Сектора за инвестиције планирање неопходних
активности, набавки и позиција у плановима Предузећа неопходних за комплетну
реализацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
контролише извршење плана додељених пројеката, односно извршење временског
плана и плана трошкова у складу са позицијама додељених пројеката у усвојеном
Плану инвестиција из надлежности Сектора за инвестиције
у случају одступања резултата у односу на план додељених пројеката, утврђује и
анализира разлоге одступања и предлаже и иницира потребне корективне и
превентивне мере или измене плана пројеката и планова Предузећа надлежним
Службама у Сектору за инвестиције
комуницира са интерним организационим целинама које учествују у додељеним
пројектима, као и са надлежним институцијама, и са Сектором за правне послове на
решавању имовинско-правних односа
редовно координира, прати и извештава о једном или више додељених
инвестиционих пројеката, како у домену припреме тако и у домену реализације
телекомуникационих пројеката, руководиоца Сектора за инвестиције и Извршног
директора за инвестиције и стратегију
затвара додељене пројекте кроз формалну примопредају крајњег резултата
додељених пројеката, израду коначног извештаја о реализацији пројеката и
организује архивирање и активацију додељених пројеката из надлежности Сектора
за инвестиције
учествује у изради дела годишњег Плана инвестиција, Плана набавки добара, услуга
и радова за објекте из надлежности рада , као и у изради техничког дела конкурсне
документације и комисијама за јавне набавке
контролише и верификује степен реализације уговора из своје надлежности и уноси
податке у пословно-информациони систем
непосредо учествује у развојним и стручно-иновативним пројектима из области
телекомуникација и информационих технологијама у ЈП ЕМС
учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада, као
и у раду радне група за телекомуникације, комисија за израду планова развоја ЕЕС,
и осталих стручних тимова ЈП ЕМС
даје стручна мишљења и тумачења из области рада
врши стручни надзор и контролу извођења радова на додељеним пројектима;
учествује у фабричким испитивањима опреме као и техничком пријему на објекту
контролише и верификује степен реализације уговора и уности податке у пословноинформациони систем
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области рада и
примењује на област рада
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
распоређен, а који произлазе из природе описаног посла.

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
Радно искуство

високо образовање, минимум 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике-телекомуникација
минимум 5 година радног искуства

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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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




обавезно – поседовање лиценце 353 и поседовање возачке дозволе „Б“ категорије
тимски рад , организационе способности, вештине руковођења.

Шифра: 358
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за аутоматику и телекомуникације

Организациона целина

Служба за аутоматику и телекомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 асистира у реализацији пројеката / објеката из области аутоматике и телекомуникацијa
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту и
сарађује уз асистенцију са надлежним министарствима и екстерним институцијама
(инспекције, прибављање дозвола, пријаве радова, употребна дозвола)
 учествује у припреми техничке документације, интерне и екстерне техничке контроле
 асистира у изради појединих сегмената годишњег Плана инвестиција, Плана набавки
добара, услуга и радова за објекте из надлежности рада Службе, као и у изради техничког
дела конкурсне документације и комисијама за јавне набавке
 учествује у изради извештаја о статусу активности за поједине објекате из надлежности
службе и прати реализацију планова
 асистира у праћењу уговора о припреми и градњи из области аутоматике са одређивањем
приоритета и динамике реализације
 асистира у вршењу стручног надзора и контроле извођења радова појединих пројеката;
учествује у фабричким испитивањима опреме као и техничком пријему на објекту
 прати степен реализације уговора и уности податке у пословно информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном Погону
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта 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.

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова 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 електротехника (енергетика,
електроника, телекомуникације) и информатика

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

пожељне лиценце 350,450,351,451;

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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вештине

тимски рад, обавезна возачка дозвола

Шифра: 359
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за аутоматику и телекомуникације

Организациона целина

Служба за аутоматику и телекомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у реализацији пројеката / објеката из области аутоматике и телекомуникација
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције,
прибављање дозвола, пријаве радова, употребна дозвола)
 учествује у припреми података и подлога за израду пројектних задатака, техничке
документације, интерне и екстерне техничке контроле, као и уговора о прикључењу
објеката на екстерну телекомуникациону мрежу
 асистира у изради дела годишњег Плана инвестиција, Плана набавки добара, услуга и
радова за објекте из надлежности рада Службе, као и у изради техничког дела конкурсне
документације и комисијама за јавне набавке
 израђује извештаје о статусу активности за сваки објекат из надлежности службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације пројеката
 учествује у праћењу уговора о припреми и градњи из области аутоматике са
одређивањем приоритета и динамике реализације
 врши стручни надзор и контролу извођења радова појединих пројеката; учествује у
фабричким испитивањима опреме, као и техничком пријему на објекту
 контролише и верификује степен реализације уговора и уности податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном Погону
 учествује у раду стручних тимова ЈП ЕМС
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта 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.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу.

Додатни опис
максимални ниво




остварује интерну и екстерну сарадњу.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности 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 електротехника (енергетика,
електроника, телекомуникације) и информатика

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
обавезне лиценце 353,453;

Посебна знања и
вештине

пожељно: Стручни испит из области заштите од пожара ;тимски рад, обавезна возачка
дозвола
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Шифра: 360
Назив посла:

Инжењер специјалиста за аутоматику и телекомуникације

Организациона целина

Служба за аутоматику и телекомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у реализацији пројеката / објеката из области аутоматике и телекомуникација
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту као и са
надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола)
 припрема података и подлога за израду пројектних задатака, техничке документације,
интерне и екстерне техничке контроле, као и уговора о прикључењу објеката на екстерну
телекомуникациону мрежу
 учествује у изради дела годишњег Плана инвестиција, Плана набавки добара, услуга и
радова за објекте из надлежности рада службе, као и у изради техничког дела конкурсне
документације и комисијама за јавне набавке
 израђује извештаје о статусу активности за сваки објекат из надлежности службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације пројеката
 води поједине уговоре о припреми и градњи из области аутоматике
 врши стручни надзор и контролу извођења радова; учествује у фабричким испитивањима
опреме као и техничком пријему на објекту
 контролише и верификује степен реализације уговора и уности податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном Погону
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 даје стручна тумачења и мишљења из области рада Службе
 сачињава процедуре и упутства за рад из области рада Службе
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта 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.

Додатни опис средњи
ниво



учествује у организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

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, телекомуникације) и информатика

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

обавезне лиценце 353,453;
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вештине

пожељно: стручни испит из области заштите од пожара ;тимски рад, обавезна возачка дозвола

Шифра: 361
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за аутоматику и телекомуникације

Организациона целина

Служба за аутоматику и телекомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

 учествује у реализацији појединих пројеката / објеката из области аутоматике и
телекомуникација
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола)
 учествује у припреми техничке документације, интерне и екстерне техничке контроле, као
и уговора о прикључењу објеката на екстерну телекомуникациону мрежу
 учествује у изради појединих сегмената годишњег Плана инвестицијa, Плана набавки
добара, услуга и радова за објекте из надлежности рада службе, као и у изради техничког
дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за поједине објекте из надлежности службе и
прати реализацију планова
 учествује у праћењу појединих уговора о припреми и градњи из области аутоматике
 учествује у стручном надзору и контроли извођења радова појединих пројеката; учествује
у фабричким испитивањима опреме као и техничком пријему на објекту
 контролише и верификује степен реализације уговора и уности податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном погону
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из области рада службе и
примењује на област рада
 учествује у раду стручних тимова 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



врши свакодневну координацију и усаглашавање реализације захтева корисника

Додатни опис
максимални ниво




врши свакодневну координацију и усаглашавање реализације захтева корисника
прати и контролише примену мера безбедности у раду

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

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, обавезна возачка дозвола,
пожељна лиценца 750,753 или 850

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Шифра: 362
Назив посла:

Техничар сарадник за аутоматику и телекомуникације

Организациона целина

Служба за аутоматику и телекомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције





Опис посла







обезбеђује податке за елаборате из области аутоматике и телекомуникација
комуницира са организационим целинама ЈП ЕМС на реализацији пројеката
асистира у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
учествује у изради извештаја о статусу активности за поједине објекате из надлежности
службе
учествује у непосредном стручном надзору и контроли извођења радова
контролише степен реализације појединих уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и учествује у
примопредаји документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
прати законе, правилник, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



превентивно контролише и одржава средства рада.

Додатни опис
максимални ниво




превентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад.

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

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад
обавезно - возачка дозвола

Шифра: 363
Назив посла:

Самостални техничар за аутоматику и телекомуникације

Организациона целина

Служба за аутоматику и телекомуникације / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла








обезбеђује податке за елаборате из области аутоматике и телекомуникација
комуницира са организационим целинама ЈП ЕМС на реализацији пројеката
учествује у изради техничког дела конкурсне документације и комисијама за јавне набавке
учествује у изради извештаја о статусу активности за објекате из надлежности Службе
учествује у непосредном стручном надзору и контроли извођења радова и учествује у
фабричким пријемним испитивањима опреме
контролише степен реализације појединих уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и учествује у примопредаји документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
прати законе, правилник, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе
пружа стручну подршку запосленима на радном месту техничара сарадника за
аутоматику.
даје предлоге за унапређење 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
поштује прописане процедуре мере заштите на раду

Повећани ризици:

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

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад
обавезно - возачка дозвола

Служба за градњу високонапонских постројења
 Шеф Службе за градњу високонапонских постројења
 Руководилац пројеката у градњи високонапонских постројења
 Инжењер стручни сарадник за високонапонска постројења
 Инжењер самостални стручни сарадник за високонапонска постројења
 Инжењер специјалиста за високонапонска постројења
 Инжењер стручни сарадник за градњу високонапонских постројења
 Инжењер самостални стручни сарадник за градњу високонапонских постројења
 Инжењер специјалиста за градњу високонапонских постројења
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 Техничар сарадник за градњу високонапонских постројења
 Самостални техничар за градњу високонапонских постројења
Шифра: 364
Назив посла:

Шеф Службе за градњу високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Службе и дефинише приорите уговарања и реализације из
области изградње високонапонских постројења и учествује у изради планова искључења
делова електроенергетског система
 координира комуникацију са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, пријаве
радова, употребна дозвола)
 координира припрему података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС
и финансирању објеката из надлежности Службе
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада Службе као и у изради техничког дела конкурсне
документације и комисијама за јавне набавке
 координира и израђује извештаје о статусу активности за сваки објекат из надлежности
Службе и прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води уговоре о градњи високонапонских постројења са одређивањем приоритета и
динамике реализације
 врши стручни надзор и контролу извођења радова и учествује у фабричким пријемним
испитивањима опреме
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 координира израду документације за колаудацију (активацију инвестиције) и примопредају документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 прати и примењује законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада
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 година

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
тимски рад , вештине руковођења, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца 451

Шифра: 365
Назив посла:

Руководилац пројекaта у градњи високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

 обезбеђује потребну подршку при изради Решења о додели и именовању руководиоца
једног или више пројеката, у складу са позицијама додељених пројеката из надлежности
Сектора за инвестиције у Плану инвестиција, у домену висконапонских постројења
 идентификује учеснике
(функције предузећа и екстерне учеснике) за комплетну
реализацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције, у домену
припреме и у домену градње висконапонских постројења
 прикупља и анализира захтеве учесника на додељеним пројектима из надлежности
Сектора за инвестиције
 координира са Службама и Секторима планирање неопходних активности, набавки и
позиција у плановима Предузећа, неопходних за комплетну реализацију додељених
пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 контролише извршење плана додељених пројеката, односно извршење временског плана
и плана трошкова у домену припреме и градње високонапонских постројења, у складу са
позицијама додељених пројеката у усвојеном Плану инвестиција из надлежности Сектора
за инвестиције,
 у случају одступања резултата у односу на план додељених пројеката, утврђује и
анализира разлоге одступања и предлаже и иницира потребне корективне и превентивне
мере или измене плана пројеката и планова Предузећа, надлежним Службама у Сектору
за инвестиције и шефу Службе
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у додељеним
пројектима као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама, као и са
Сектором за правне послове на решавању имовинско-правних односа
 редовно координира, прати и извештава о једном или више додељених инвестиционих
пројеката, како у домену припреме, тако и у домену градње високонапонских постројења,
учеснике пројеката, непосредног руководиоца – шефа Службе, руководиоца Сектора за
инвестиције и Извршног директора за инвестиције и стратегију
 затвара додељене пројекте кроз формалну примопредају крајњег резултата додељених
пројеката, израду коначног извештаја о реализацији пројеката и организује архивирање и
активацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 учествује у реализацији објеката из области изградње високонапонских постројења у
надлежности Службе и у изради планова искључења делова електроенергетског система
 учествује у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности Службе
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности Службе, као и у изради техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за објекате из надлежности Службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води поједине уговоре о градњи високонапонских постројења и врши стручни надзор и
контролу извођења радова и учествује у фабричким пријемним испитивањима опреме
 контролише и верификује степен реализације уговора из надлежности Службе и уноси
податке у пословно-информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) из надлежности Службе и
врши примопредају документације надлежном Погону подручја преносног система ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада, као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 даје стручна мишљења и тумачења из области рада
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 врши анализу процеса који се обављају у Служби и предлаже мере за побољшање истих
 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:



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 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, организационе способности, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца 451

Шифра: 366
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за високонапонскa постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 прати реализацију појединих објеката из области изградње високонапонских постројења
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту и
сарађује уз асистенцију са надлежним министарствима и екстерним институцијама
(инспекције, пријаве радова, употребна дозвола)
 асистира у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 асистира у изради извештаја о статусу активности за поједине објекате и прати поједине
фазе њихове реализације
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи високонапонских постројења
 асистира у стручном надзору појединих фаза извођења радова
 асистира у верификацији степена реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције)
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада
 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.

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

384

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова 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

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Пожељна лиценца 451; тимски рад, пожељна возачка дозвола.

Шифра: 367
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за високонапонскa постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 асистира у реализацији појединих објеката из области изградње високонапонских
постројења
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, пријаве
радова, употребна дозвола)
 учествује у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 асистира у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности службе као и у изради техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за поједине објекате и прати њихову реализацију
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи високонапонских постројења
 врши стручни надзор и контролу извођења радова и учествује у фабричким пријемним
испитивањима опреме
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примо-предају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 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
 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.

Додатни опис



остварује интерну и екстерну сарадњу.
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максимални ниво
Повећани ризици:



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 и техничкотехнолошких 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

тимски рад, организационе способности,
обавезно: возачка дозвола , лиценца 451

Шифра: 368
Назив посла:

Инжењер специјалиста за високонапонскa постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у реализације објеката из области изградње високонапонских постројења и у
изради планова искључења делова електроенергетског система
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту као и са
надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, пријаве радова,
употребна дозвола)
 припрема податаке и подлоге за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности службе као и у изради техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за објекате из надлежности службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води поједине уговоре о градњи високонапонских постројења и врши стручни надзор и
контролу извођења радова и учествује у фабричким пријемним испитивањима опреме
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примо-предају
документације надлежном Погону преноса ЕМС-а
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 даје стручна мишљења и тумачења из области рада
 врши анализу процеса који се обављају у Служби и предлаже мере за побољшање истих.
 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 организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације
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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 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, лиценце 451 и 351;
тимски рад, организационе способности ;

Шифра: 369
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за градњу високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 прати реализацију појединих објеката из области грађевинских радова на
високонапонским постројењима
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту и
сарађује уз асистенцију са надлежним министарствима и екстерним институцијама
(инспекције, пријаве радова, употребна дозвола)
 асистира у припреми података и подлога уговора за извођење радова и финансирања
објеката из надлежности Службе
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације за грађевинске радове и
реализацији јавних набавки
 асистира у изради извештаја о статусу грађевинских радова на објектима из надлежности
службе и прати реализацију планова
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи високонапонских постројења
 асистира у стручном надзору појединих фаза извођења грађевинских радова
 асистира у верификацији степена реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције)
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада
 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.

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова из области делокруга рада.

Повећани ризици:

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 грађевине

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

пожељна лиценца 410 или 411;
тимски рад , пожељна возачка дозвола.

Шифра: 370
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за градњу високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 асистира у реализацији појединих објеката из области грађевинских радова на
високонапонским постројењима
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, пријаве
радова, употребна дозвола)
 учествује у припреми података и подлога Уговора за извођење радова и финансирања
објеката из надлежности службе
 учествује у изради дела годишњег Плана набавки грађевинских радова и услуга за објекте
из надлежности службе као и у изради техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу грађевинских радова на објектима из надлежности службе и
прати реализацију планова
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи високонапонских постројења
 врши стручни надзор и контролу извођења грађевинских радова и учествује у фабричким
пријемним испитивањима опреме и материјала
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 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
 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.

Додатни опис
максимални ниво




остварује интерну и екстерну сарадњу.
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 грађевине
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спреме
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 , ораганизационе способности, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца 410 или 411

Шифра: 371
Назив посла:

Инжењер специјалиста за градњу високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у реализацији објеката из области грађевинских радова на високонапонским
постројењима
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту као и са
надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, пријаве радова,
употребна дозвола)
 учествује у припреми података и подлога уговора за извођење радова и финансирања
објеката из надлежности Службе
 учествује у изради дела годишњег Плана набавки грађевинских радова и услуга за објекте
из надлежности службе као и у изради техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу грађевинских радова на објектима из надлежности службе и
прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи високонапонских постројења и врши
стручни надзор и контролу извођења грађевинских радова и учествује у фабричким
пријемним испитивањима опреме и материјала
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примо-предају
документације надлежном Погону преноса ЕМС-а
 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 даје стручна мишљења и тумачења из области рада
 врши анализу процеса који се обављају у Служби и предлаже мере за побољшање истих
 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 организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

Повећани ризици:

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 грађевине

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
обавезно: возачка дозвола, лиценца 410 или 411;

Посебна знања и
вештине

тимски рад , ораганизационе способности,

Шифра: 372
Назив посла:

Техничар сарадник за градњу високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла







учествује у припреми документације за колаудацију (активацију инвестиције)
комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
учествује у непосредном стручном надзору и контроли извођења радова
учествује у изради извештаја о статусу активности за поједине објекате из надлежности
Службе
 уноси податке везане за уговоре о изградњи објеката 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.

Додатни опис средњи
ниво



превентивно контролише и одржава средства рада.

Додатни опис
максимални ниво




превентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, грађевинарства, 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

тимски рад , пожељна возачка дозвола
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вештине

Шифра: 373
Назив посла:

Самостални техничар за градњу високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 израђује колаудационе елаборате (активацију инвестиције) у сарадњи са надзорним
ораганима и учествује у примопредаји документације надлежном Погону преноса ЕМС-а
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 учествује у непосредном стручном надзору и контроли извођења радова
 учествује у изради извештаја о статусу активности за објекате из надлежности службе
 контролише степен реализације појединих уговора 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 унапређење 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
поштује прописане процедуре мере заштите на раду.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике, грађевине, машинства и обраде метала

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

тимски рад , пожељна возачка дозвола

Служба за градњу високонапонских водова
 Шеф Службе за градњу високонапонских водова
 Руководилац пројеката у градњи високонапонских водова
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 Инжењер стручни сарадник за високонапонске водове
 Инжењер самостални стручни сарадник за високонапонске водове
 Инжењер специјалиста за високонапонске водове
 Инжењер стручни сарадник за градњу високонапонских водова
 Инжењер самостални стручни сарадник за градњу високонапонских водова
 Инжењер специјалиста за градњу високонапонских водова
 Oперативни инжењер сарадник за градњу високонапонских водова
 Техничар сарадник за градњу високонапонских водова
 Самостални техничар за градњу високонапонских водова

Шифра: 374
Назив посла:

Шеф Службе за градњу високонапонских водова

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира и организује рад Службе и дефинише приорите уговарања и реализације из
области изградње високонапонских водова и учествује у изради планова искључења
делова електроенергетског система
 координира комуникацију са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола) Координира са релевантним
организационим целинама као и са Сектором за правне послове на решавању имовинскоправних односа и учешће у уговарању на терену као и израду елабората о процени
вредности шуме и елабората сече шуме
 координира припрему података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС
и финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада службе као и у изради техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 координира и израђује извештаје о статусу активности за сваки објекат из надлежности
службе и прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води уговоре о градњи далековода са одређивањем приоритета и динамике реализације
 врши стручни надзор и контролу извођења радова; и учествује у фабричким пријемним
испитивањима опреме
 контролише и верификује степен реализације уговора и уности податке у пословно
информациони систем
 координира израду документације за колаудацију (активацију инвестиције) и примопредају документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 прати законе, правилник, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада
 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



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

Додатни опис



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

Повећани ризици:



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
тимски рад , вештине руковођења, возачка дозвола - обавезна,

Посебна знања и
вештине

обавезно -лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта

Шифра : 375
Назив посла:

Руководилац пројекaта у градњи високонапонских водова

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

 обезбеђује потребну подршку при изради Решења о додели и именовању руководиоца
једног или више пројеката, у складу са позицијама додељених пројеката из надлежности
Сектора за инвестиције у Плану инвестиција, у домену висконапонских водова
 идентификује учеснике
(функције предузећа и екстерне учеснике) за комплетну
реализацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције у домену
припреме и у домену градње висконапонских водова
 прикупља и анализира захтеве учесника на додељеним пројектима из надлежности
Сектора за инвестиције
 координира са Службама Сектора за инвестиције планирање неопходних активности,
набавки и позиција у плановима Предузећа неопходних за комплетну реализацију
додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 контролише извршење плана додељених пројеката, односно извршење временског плана
и плана трошкова у домену припреме и градње високонапонских водова у складу са
позицијама додељених пројеката у усвојеном Плану инвестиција из надлежности Сектора
за инвестиције
 у случају одступања резултата у односу на план додељених пројеката, утврђује и
анализира разлоге одступања и предлаже и иницира потребне корективне и превентивне
мере или измене плана пројеката и планова предузећа надлежним Службама у Сектору за
инвестиције и шефу Службе
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у додељеним
пројектима као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама, као и са
Сектором за правне послове на решавању имовинско-правних односа
 редовно координира, прати и извештава о једном или више додељених инвестиционих
пројеката, како у домену припреме, тако и у домену градње високонапонских водова,
учеснике пројеката, непосредног руководиоца – шефа Службе, руководиоца Сектора за
инвестиције и Извршног директора за инвестиције и стратегију
 затвара додељене пројекте кроз формалну примопредају крајњег резултата додељених
пројеката, израду коначног извештаја о реализацији пројеката и организује архивирање и
активацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 учествује у реализацији објеката из области изградње високонапонских водова из
надлежности Службе и изради планова искључења делова електроенергетског система
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 координира израду елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
 учествује у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности Службе
 учествује у изради дела годишњег Плана набавки грађевинских радова и услуга за објекте
из надлежности Службе, као и у изради техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за објекате из надлежности Службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води поједине уговоре о градњи високонапонских водова и врши у стручни надзор
извођења радова из надлежности Службе
 контролише и верификује степен реализације уговора из надлежности Службе и уноси
податке у пословно-информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) из надлежности Службе и
врши примопредају документације надлежном Погону подручја преносног система ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада, као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 даје стручна мишљења и тумачења из области рада
 врши анализу процеса који се обављају у Служби и предлаже мере за побољшање истих
 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:



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 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике -енергетике

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 , ораганизационе способности, обавезна возачка дозвола, обавезна лиценца
Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног пројектанта

Шифра: 376
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за високонапонске водове

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

 прати реализацију појединих објеката из области изградње високонапонских водова
 асистира у изради елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту и
сарађује уз асистенцију са надлежним министарствима и екстерним институцијама
(инспекције, прибављање дозвола, пријаве радова, употребна дозвола) и сарађује са
релевантним организационим целинама као и са центром за правне послове на решавању
имовинско-правних односа и учешће у уговарању на терену
 асистира у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 асистира у изради извештаја о статусу активности за поједине објекате и прати поједине
фазе њихове реализације
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи далаековода
 асистира у стручном надзору појединих фаза извођења радова
 асистира у верификацији степена реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције)
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада
 прати законе, правилник, 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.

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова 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

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта;
тимски рад , пожељна возачка дозвола,

Шифра: 377
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за високонапонске водове

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

 асистира у реализацији појединих објеката из области изградње високонапонских водова
 учествује у изради елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола) и сарађује са релевантним организационим
целинама као и са центром за правне послове на решавању имовинско-правних односа и
учешће у уговарању на терену
 учествује у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за поједине објекате и прати њихову реализацију
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи далаековода
 врши стручни надзор и контролу извођења радова и учествује у фабричким пријемним
испитивањима опреме
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примо-предају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 прати законе, правилник, 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.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу.

Додатни опис
максимални ниво




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

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво
тимски рад, организационе способности, обавезна возачка дозвола,

Посебна знања и
вештине

обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта

Шифра: 378
Назив посла:

Инжењер специјалиста за високонапонске водове

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у реализације објеката из области изградње високонапонских водова
 координира израду елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
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 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту као и са
надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола) и сарађује са релевантним организационим
целинама као и са центром за правне послове на решавању имовинско-правних односа и
учешће у уговарању на терену
 припрема податаке и подлоге за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради дела годишњег Плана набавки добара, услуга и радова за објекте из
надлежности службе као и у изради техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за објекате из надлежности службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води поједине уговоре о градњи далаековода; контролише и верификује степен
реализације уговора и уноси податке у пословно информациони систем
 врши стручни надзор и контролу извођења радова и учествује у фабричким пријемним
испитивањима опреме
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примо-предају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 прати законе, правилник, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада и даје стручна мишљења и тумачења из области рада
 врши анализу процеса који се обављају у Служби и предлаже мере за побољшање истих.
 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 организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

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

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 способности
обавезно - лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта, возачка дозвола

Шифра: 379
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за градњу високонапонских водова

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

 прати реализацију појединих објеката из области изградње високонапонских водова
 асистира у изради елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола) и сарађује са релевантним организационим
целинама као и са центром за правне послове на решавању имовинско-правних односа и
учешће у уговарању на терену
 асистира у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације за грађевинске радове и
реализацији јавних набавки
 асистира у изради извештаја о статусу активности за поједине објекате и прати поједине
фазе њихове реализације
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи далаековода и асистира у стручном
надзору појединих фаза извођења грађевинских радова
 асистира у верификацији степена реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције)
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада
 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.

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова 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 грађевине

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

Пожељна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта;
тимски рад , пожељна возачка дозвола,

Шифра: 380
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за градњу високонапонских водова

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 асистира у реализацији појединих објеката из области изградње високонапонских водова
 учествује у изради елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
 повремено комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту,
као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
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дозвола, пријаве радова, употребна дозвола) и сарађује са релевантним организационим
целинама, као и са Сектором за правне послове на решавању имовинско-правних односа
и учешће у уговарању на терену
учествује у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
учествује у изради техничког дела конкурсне документације за грађевинске радове и
реализацији јавних набавки
израђује извештаје о статусу активности за поједине објекате и прати њихову реализацију
учествује у праћењу појединих уговора о градњи далаековода и врши и стручни надзор
појединих фаза извођења грађевинских радова
контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
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
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.

Додатни опис
максимални ниво




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

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 , ораганизационе способности,
обавезно -лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта, возачка дозвола,

Шифра: 381
Назив посла:

Инжењер специјалиста за градњу високонапонских водова

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у реализације објеката из области изградње високонапонских водова
 координира израду елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту, као и са
надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријава радова, употребна дозвола) и сарађује са релевантним организационим
целинама, као и са Сектором за правне послове на решавању имовинско-правних односа
и учешће у уговарању на терену
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 учествује у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности Службе
 учествује у изради дела годишњег Плана набавки грађевинских радова и услуга за објекте
из надлежности Службе, као и у изради техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за објекате из надлежности службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи далаековода и врши у стручни надзор
појединих фаза извођења грађевинских радова
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 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 даје стручна мишљења и тумачења из области рада Службе
 врши анализу процеса који се обављају у Служби и предлаже мере за побољшање истих
 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 организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

Повећани ризици:

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 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 , ораганизационе способности,
обавезно - лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта, возачка дозвола,

Шифра: 382
Назив посла:

Oперативни инжењер сарадник за градњу високонапонских водова

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

 учествује у реализацији појединих објеката из области изградње високонапонских водова
 учествује у изради елабората о процени вредности шуме и елабората сече шуме
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту као и са
надлежним министарствима и екстерним институцијама (инспекције, прибављање
дозвола, пријаве радова, употребна дозвола) и сарађује са релевантним организационим
целинама, као и са Сектором за правне послове на решавању имовинско-правних односа
и учешће у уговарању на терену
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 учествује у припреми података и подлога за Уговоре о прикључењу или повезивању КПС и
финансирању објеката из надлежности службе
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за поједине објекате и прати њихову реализацију
 учествује у праћењу појединих уговора о градњи далековода
 врши стручни надзор и контролу извођења радова и учествује у фабричким пријемним
испитивањима опреме
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примопредају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује у раду стручних тимова ЈП ЕМС
 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.
Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу

Додатни опис
максимални ниво




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

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 или грађевине

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

тимски рад,
обавезно - возачка дозвола

Шифра: 383
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Техничар сарадник за градњу високонапонских водова
Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције/ Инвестиције и стратегија
Послови техничара и техничке интервенције
 обезбеђује податке за елаборат о процени вредности шуме и елаборат сече шуме
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту као и са
центром за правне послове на решавању имовинско-правних односа и учешће у
уговарању на терену
 израђује извештаје о решеним имовинско-правним односима
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 учествује у изради извештаја о статусу активности за поједине објекате из надлежности
Службе
 учествује у непосредном стручном надзору и контроли извођења радова
 уноси податке везане за уговоре о изградњи објеката у пословно информациони систем
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 учествује у припреми документације за колаудацију (активацију инвестиције)
 прати законе, правилник, 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.
Додатни опис средњи
ниво



превентивно контролише и одржава средства рада.

Додатни опис
максимални ниво




превентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада економије, електротехнике или грађевине

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

тимски рад , обавезна возачка дозвола

Шифра: 384
Назив посла:

Самостални техничар за градњу високонапонских водова

Организациона целина

Служба за градњу високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 обезбеђује податке за елаборат о процени вредности шуме и елаборат сече шуме
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у пројекту као и са
центром за правне послове на решавању имовинско-правних односа и учешће у
уговарању на терену
 израђује извештаје о решеним имовинско-правним односима
 учествује у изради техничког дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 учествује у изради извештаја о статусу активности за објекате из надлежности службе
 учествује у непосредном стручном надзору и контроли извођења радова и учествује у
фабричким пријемним испитивањима опреме
 контролише степен реализације појединих уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 припрема документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и учествује у примопредаји документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 прати законе, правилник, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе и
примењује на област рада
 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.

Додатни опис средњи
ниво



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

Додатни опис



одржава основна средства рада и стара се о њиховој употребљивости у раду
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максимални ниво
Повећани ризици:



поштује прописане процедуре мере заштите на раду.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике или грађевине

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад , обавезна возачка дозвола

Служба за градњу и инвестиционо одржавање грађевинских објеката
 Шеф Службе за градњу и инвестиционо одржавање грађевинских објеката
 Инжењер самостални стручни сарадник за градњу и инвестиционо одржавање
грађевинских објеката
 Инжењер специјалиста за градњу и инвестиционо одржавање грађевинских
објеката
 Самостални оперативни инжењер за градњу и инвестиционо одржавање
грађевинских објеката
Шифра: 385
Назив посла:

Шеф Службе за градњу и инвестиционо одржавање грађевинских објеката

Организациона целина

Служба за градњу, инвестиционо и текуће одржавање грађевинских објеката / Сектор за
инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира и организује рад службе и дефинише приоритете уговарања и реализације из
области градње и одржавања грађевинских објеката
 координира прибављање услова, планова, локацијских, грађевинских и употребних
дозвола, као и израду подлога и прати решавање имовинско правних послова
 координира и учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки
добара, радова и услуга за објекте из надлежности рада Службе, као и у изради техничког
дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 координира и израђује извештаје о статусу активности за сваки објекат из надлежности
Службе и прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води уговоре из области градње и одржавања грађевинских објеката са одређивањем
приоритета и динамике реализације
 контролише и верификује степен реализације пројеката и уговора из области рада Службе
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 координира и учествује у обезбеђењу подлога и изради пројектних задатака за пројекте из
области рада Службе
 координира израду документације за колаудацију (активацију инвестиције) и примопредају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада, као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС, као и у пројектним тимовима
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе и
примењује на област рада и предлаже мере унапређења процедура у служби
 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 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 грађевине,архитектуре

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, вештине руковођења, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта 300/310 или
одговорног извођача радова 400/410
пожељна лицена 381-Одговорни инжењер за енергетску ефикасност

Шифра: 386
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за градњу и инвестиционо одржавање
грађевинских објеката

Организациона целина

Служба за градњу, инвестиционо и текуће одржавање грађевинских објеката / Сектор за
инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

 асистира у дефинисању приоритета уговарања и реализације из области градње и
одржавања грађевинских објеката
 прибавља услове, планове, локацијске, грађевинске и употребне дозволе као и подлоге за
решавање имовинско правних послова.
 учествује у изради дела годишњег Плана набавки добара, радова и услуга за објекте из
надлежности рада Службе, као и у изради техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 учествује у изради извештаја о статусу активности за објекте из надлежности Службе и
прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 учествује у праћењу уговора из области градње и одржавања грађевинских објеката
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 врши стручни надзор и контролу извођења грађевинских радова и учествује у
квантитативном и квалитативном пријему радова
 учествује у обезбеђењу подлога и изради пројектних задатака за пројекте из области рада
Службе
 учествује у изради документације за колаудацију (активацију инвестиције) и врши
примопредају документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује 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.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу.

Додатни опис
максимални ниво




остварује интерну и екстерну сарадњу.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности 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 грађевине,архитектуре, машинства и
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

тимски рад, обавезна возачка дозвола,
пожељна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта 300/310/330/350 или
одговорног извођача радова 400/410/430/450

Шифра: 387
Назив посла:

Инжењер специјалиста за градњу и инвестиционо одржавање грађевинских објеката

Организациона целина

Служба за градњу и инвестиционо одржавање грађевинских објеката / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у дефинисању приоритета уговарања и реализације из области градње и
одржавања грађевинских објеката
 прибавља услове, планове, локацијске, грађевинске и употребне дозволе као и подлоге за
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решавање имовинско правних послова.
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада службе као и у изради техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности службе и прати
реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 води уговоре из области градње и одржавања грађевинских објеката са одређивањем
приоритета и динамике реализације
 контролише и верификује степен реализације уговора и уноси податке у пословно
информациони систем
 врши стручни надзор и контролу извођења грађевинских радова и учествује у
квантитативном и квалитативном пријему радова
 учествује у обезбеђењу подлога и изради пројектних задатака за пројекте из области рада
службе и у интерној и екстерној контроли техничке документације
 израђује документацију за колаудацију (активацију инвестиције) и врши примо-предају
документације надлежном Погону преноса ЈП ЕМС
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада, као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС, као и у пројектним тимовима
 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 организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област грађевине, архитектуре, машинства и
електротехнике.

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

тимски рад, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта 300/310/330/350 или
одговорног извођача радова 400/410/430/450
пожељна лиценца 381

Шифра: 388
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за градњу и инвестиционо одржавање грађевинских
објеката

Организациона целина

Служба за градњу, инвестиционо и текуће одржавање грађевинских објеката / Сектор за
инвестиције / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови оперативног инжењера

Опис посла

 учествује у текућем одржавању објеката из надлежности одељења
 учествује у изради дела годишњег Плана набавки добара, радова и услуга за објекте из
надлежности рада Службе као и у изради техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
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 израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности службе 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



свакодневна координација и усаглашавање реализације захтева корисника

Додатни опис
максимални ниво




свакодневна координација и усаглашавање реализације захтева корисника
праћење и контрола примене мера безбедности у раду

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/грађевине/архитектуре/машинства

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, почетни ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, обавезна возачка дозвола

Служба за припрему градње високонапонских постројења


Шеф Службе за припрему градње високонапонских постројења



Руководилац пројеката у припреми високонапонских постројења



Инжењер стручни сарадник за припрему градње високонапонских
постројења
Инжењер самостални стручни сарадник за припрему градње
високонапонских постројења
Инжењер специјалиста за припрему градње високонапонских постројења





Самостални оперативни инжењер за припрему градње високонапонских
постројења



Техничар асистент за припрему градње високонапонских постројења
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Техничар сарадник за припрему градње високонапонских постројења
Самостални техничар за припрему градње високонапонских постројења

Шифра: 389
Назив посла:

Шеф Службе за припрему градње високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Службе и дефинише приорите уговарања и реализације из
области припреме високонапонских постројења
 координира комуникацију са интерним организационим целинама које учествују у пројекту
као и са надлежним министарствима, градовима, општинама и другим екстерним
институцијама (прибављање услова, израде планова, заштите животне средине,
локацијске дозволе, грађевинске дозволе и учешће у обезбеђењу употребне дозволе).
Координира израду подлога и прати решавање имовинско правних послова.
 учествује у пројектима повезивања преносног и дистрибутивног система и прикључења
КПС у области рада Службе
 координира и учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки
добара, радова и услуга за објекте из надлежности рада Службе као израду техничког
дела конкурсне документације и реализацији јавних набавки
 координира и израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности службе и
прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 координира активности на реализацији уговора и решења надлежних државних органа у
области припреме градње високонапонских постројењажавање
 контролише и верификује степен реализације пројеката и уговора из области рада службе
 координира и учествује у обезбеђењу подлога и изради пројектних задатака за пројекте из
области рада службе
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС као и у пројектним тимовима
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада и предлаже мере унапређења процедура у служби
 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 или
грађевине

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

Обавезно -возачка дозвола, лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта
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вештине

пожељно: лиценца 381
тимски рад , вештине руковођења,

Шифра: 390
Назив посла:

Руководилац пројекaта у припреми високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције / Инвестиције
и стратегија

Врста посла

послови инжењера

Опис посла

 обезбеђује потребну подршку при изради Решења о додели и именовању руководиоца
једног или више пројеката, у складу са позицијама додељених пројеката из надлежности
Сектора за инвестиције у Плану инвестиција, у домену висконапонских постројења
 идентификује учеснике
(функције предузећа и екстерне учеснике) за комплетну
реализацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције, у домену
припреме и у домену градње високонапонских постројења
 прикупља и анализира захтеве учесника на додељеним пројектима из надлежности
Сектора за инвестиције
 координира са Службама Сектора за инвестиције планирање неопходних активности,
набавки и позиција у плановима Предузећа неопходних за комплетну реализацију
додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 контролише извршење плана додељених пројеката, односно извршење временског плана
и плана трошкова у домену припреме и градње високонапонских постројења у складу са
позицијама додељених пројеката у усвојеном Плану инвестиција из надлежности Сектора
за инвестиције
 у случају одступања резултата у односу на план додељених пројеката, утврђује и
анализира разлоге одступања и предлаже и иницира потребне корективне и превентивне
мере или измене плана пројеката и планова Предузећа надлежним Службама у Сектору за
инвестиције и шефу Службе
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у додељеним
пројектима, као и са надлежним министарствима и екстерним институцијама, као и са
Сектором за правне послове на решавању имовинско-правних односа
 редовно координира, прати и извештава о једном или више додељених инвестиционих
пројеката, како у домену припреме, тако и у домену градње високонапонских постројења,
учеснике пројеката, непосредног руководиоца – шефа Службе, руководиоца Сектора за
инвестиције и Извршног директора за инвестиције и стратегију
 затвара додељене пројекте кроз формалну примопредају крајњег резултата додељених
пројеката, израду коначног извештаја о реализацији пројеката и организује архивирање и
активацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 управља најсложенијим пројектима и одговоран је за норме квалитета из области
припреме градње високонапонских постројења
 координира и проверава квалитет и исправност на изради инвестиционо-техничке и
планске документације из области рада Службе
 координира и прибавља све дозволе (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката; учествује у техничком прегледу и прибављању употребне дозволе
 предлаже и учествује у изради пројектних задатака за изградњу, санацију и адаптацију
објеката
 предлаже и даје оправданост измене пројеката осталим организационим целинама ЈП
ЕМС и Стручном савету
 учествује у избору локације и техничких решења са интерним и екстерним корисницима
простора (релевантне институције и министарства)
 утврђује кључне елементе за реализацију пројеката из надлежности Службе и предлаже
начин и динамику реализације
 утврђује степен извршења услуга и радова и оверава документацију за плаћање из
надлежности Службе
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада, као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада Службе, као и у изради техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе и
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примењује на област рада
 организује и учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације.
 даје стручна мишљења и тумачења из области рада
 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:



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 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, организационе способности, обавезна возачка дозвола, обавезна лиценца
Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта

Шифра: 391
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за припрему градње високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 асистира у провери квалитета и исправности инвестиционо-техничке и планске
документације из области рада Службе
 учествује у прибављању свих дозвола (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката
 асистира у избору локације и техничких решења са интерним и екстерним корисницима
простора (релевантне институције и министарства)
 утврђује степен извршења услуга и радова и оверава документацију за плаћање
 асистира у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада службе као израду техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 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.

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
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максимални ниво
Повећани ризици:



асистира Шефу службе приликом обављања послова 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 или
грађевине

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

Пожељне лиценце 351 или 310, 311 или 312;
тимски рад , обавезна возачка дозвола

Шифра: 392
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за припрему градње високонапонских
постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 проверава квалитет и исправност инвестиционо-техничке и планске документације из
области рада Службе
 прибавља све дозволе (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу објеката;
учествује у техничком прегледу и прибављању употребне дозволе
 учествује у изради пројектних задатака за изградњу, санацију и адаптацију објеката
 предлаже и даје оправданост измене пројеката у оквиру Службе
 учествује у избору локације и техничких решења са интерним и екстерним корисницима
простора (релевантне институције и министарства)
 утврђује кључне елементе за реализацију пројеката и предлаже начин и динамику
реализације
 утврђује степен извршења услуга и радова и оверава документацију за плаћање
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова
и услуга за објекте из надлежности рада Службе као израду техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
 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.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу.

Додатни опис
максимални ниво




остварује интерну и екстерну сарадњу.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности 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 или
грађевине

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, организационе способности, обавезна возачка дозвола,
обавезне лиценце 351 или 310 или 311 или 312;
пожељна лиценца 381

Шифра: 393
Назив посла:

Инжењер специјалиста за припрему градње високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 управља најсложенијим пројектима и одговоран је за норме квалитета из области
припреме градње објеката
 координира и проверава квалитет и исправност на изради инвестиционо-техничке и
планске документације из области рада Службе
 координира и прибавља све дозволе (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката; учествује у техничком прегледу и прибављању употребне дозволе
 предлаже и учествује у изради пројектних задатака за изградњу, санацију и адаптацију
објеката
 предлаже и даје оправданост измене пројеката осталим организационим целинама ЈП
ЕМС и Стручном савету
 учествује у избору локације и техничких решења са интерним и екстерним корисницима
простора (релевантне институције и министарства)
 утврђује кључне елементе за реализацију пројеката и предлаже начин и динамику
реализације
 утврђује степен извршења услуга и радова и оверава документацију за плаћање
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада као и у
раду стручних тимова ЈП ЕМС
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада службе као израду техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада
 организује и учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације.
 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
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика или
грађевине

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 способности, пожељна возачка дозвола,
обавезне лиценце 351 или 310 или 311 или 312;
пожељна лиценца 381

Шифра: 394
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за припрему градње високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови oперативног инжењера

Опис посла

 учествује у провери квалитета и исправности инвестиционо-техничке и планске
документације из области рада Службе
 учествује у прибављању свих дозвола (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката
 асистира у избору локације и техничких решења са интерним и екстерним корисницима
простора (релевантне институције и министарства)
 утврђује степен извршења услуга и радова и оверава документацију за плаћање и уноси
податке у пословно информациони систем
 учествује у изради Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада Службе, као израду техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
 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.

Додатни опис средњи
ниво



свакодневна координација и усаглашавање реализације захтева корисника

Додатни опис
максимални ниво




свакодневна координација и усаглашавање реализације захтева корисника
праћење и контрола примене мера безбедности у раду

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-енергетика
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Радно искуство

преко 3 година

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, почетни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 395
Назив посла:

Техничар асистент за припрему градње високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






води евиденцију и систематизује инвестиционо техничку документацију
обавља дистрибуцију инвестиционо техничке документације"
израђује извештаје о статусу инвестиционо техничке документације
учествује у прибављању подлога за све дозволе (локацијска, енергетска, грађевинска) за
изградњу објеката
 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.


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 или грађевинарства

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

обавезна - возачка дозвола
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Шифра: 396
Назив посла:

Техничар сарадник за припрему градње високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 асистира у провери квалитета и исправности инвестиционо-техничке и планске
документације из области рада Службе
 учествује у прибављању подлога за све дозволе (локацијска, енергетска, грађевинска) за
изградњу објеката
 асистира у избору локације за изградњу постројења
 асистира у утврђивању степена извршења услуга и радова
 асистира у изради дела годишњег Плана набавки добара, радова и услуга за објекте из
надлежности рада Службе, као израду техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
 асистира при техничком прегледу објекта и прибављању употребне дозволе
 води евиденцију инвестиционо-техничке документације у Служби
 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.

Додатни опис средњи
ниво



превентивно контролише и одржава средства рада.

Додатни опис
максимални ниво




превентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике или грађевине

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

обавезна - возачка дозвола

Шифра: 397
Назив посла:

Самостални техничар за припрему градње високонапонских постројења

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских постројења / Сектор за инвестиције /
Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције
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Опис посла

 учествује у провери квалитета и исправности инвестиционо-техничке и планске
документације из области рада Службе
 учествује у прибављању подлога за све дозволе (локацијска, енергетска, грађевинска) за
изградњу објеката
 учествује у избору локације за изградњу постројења
 утврђује степен извршења услуга и радова и оверава документацију за плаћање
 асистира у изради дела годишњег Плана набавки добара, радова и услуга за објекте из
надлежности рада Службе као израду техничког дела конкурсне документације и
реализацији јавних набавки
 учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
 асистира при техничком прегледу објекта и прибављању употребне дозволе
 води евиденцију инвестиционо-техничке документације у служби
 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.

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
поштује прописане процедуре мере заштите на раду.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике или грађевине

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезна - возачка дозвола

Служба за припрему градње високонапонских водова


Шеф Службе за припрему градње високонапонских водова



Руководилац пројеката у припреми високонапонских водова





Инжењер стручни сарадник за припрему градње високонапонских водова
Инжењер самостални стручни сарадник за припрему градње
високонапонских водова
Инжењер специјалиста за припрему градње високонапонских водова




Техничар сарадник за припрему градње високонапонских водова
Самостални техничар за припрему градње високонапонских водова
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Шифра: 398
Назив посла:

Шеф Службе за припрему градње високонапонских водова

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Службе и дефинише приорите уговарања и реализације из
области припреме високонапонских надземних водова и каблова
 координира комуникацију са интерним организационим целинама које учествују у пројекту,
као и са надлежним министарствима, градовима, општинама и другим екстерним
институцијама (прибављање услова, израде планова, заштита животне средине,
локацијске дозволе, грађевинске дозволе и учешће у обезбеђењу употребне дозволе).
Координира израду подлога за решавање имовинско правних послова
 управља пројектима повезивања преносног и дистрибутивног система и прикључења КПС
у области рада Службе
 координира израду Планова инвестиција, дела годишњег Плана набавки добара, радова и
услуга за објекте из надлежности рада Службе као и израду техничког дела конкурсне
документације и реализацији јавних набавки
 координира и израђује извештаје о статусу активности за објекте из надлежности Службе
и прати реализацију планова; предлаже мере за унапређење реализације
 координира активности на реализацији уговора и решења надлежних државних органа у
области припреме градње високонапонских надземних водова и каблова
 управља најсложенијим пројектима повезивања преносног и дистрибутивног система и
прикључења КПС у области рада службе
 контролише и верификује степен реализације пројеката и уговора
 координира обезбеђење подлога и пројектних задатака за пројекте из области рада
Службе
 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
 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 или
грађевине

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 , вештине руковођења, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта
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вештине

Шифра: 399
Назив посла:

Руководилац пројекaта у припреми високонапонских водова

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 обезбеђује потребну подршку при изради Решења о додели и именовању руководиоца
једног или више пројеката, у складу са позицијама додељених пројеката из надлежности
Сектора за инвестиције у Плану инвестиција, у домену висконапонских водова
 идентификује учеснике
(функције предузећа и екстерне учеснике) за комплетну
реализацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције у домену
припреме и у домену градње висконапонских водова
 прикупља и анализира захтеве учесника на додељеним пројектима из надлежности
Сектора за инвестиције
 координира са Службама Сектора за инвестиције планирање неопходних активности,
набавки и позиција у плановима Предузећа неопходних за комплетну реализацију
додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 контролише извршење плана додељених пројеката, односно извршење временског плана
и плана трошкова у домену припреме и градње високонапонских водова, у складу са
позицијама додељених пројеката у усвојеном Плану инвестиција из надлежности Сектора
за инвестиције
 у случају одступања резултата у односу на план додељених пројеката, утврђује и
анализира разлоге одступања и предлаже и иницира потребне корективне и превентивне
мере или измене плана пројеката и планова Предузећа надлежним Службама у Сектору
за инвестиције и шефу Службе
 комуницира са интерним организационим целинама које учествују у додељеним
пројектима, са надлежним министарствима и екстерним институцијама, као и са Сектором
за правне послове на решавању имовинско-правних односа
 редовно координира, прати и извештава о једном или више додељених инвестиционих
пројеката, како у домену припреме, тако и у домену градње високонапонских водова,
учеснике пројеката, непосредног руководиоца – шефа Службе, директора Сектора за
инвестиције и Извршног директора за инвестиције и стратегију
 затвара додељене пројекте кроз формалну примопредају крајњег резултата додељених
пројеката, израду коначног извештаја о реализацији пројеката и организује архивирање и
активацију додељених пројеката из надлежности Сектора за инвестиције
 управља најсложенијим пројектима и одговоран је за норме квалитета из области
припреме градње објеката
 координира квалитет и исправност на изради инвестиционо-техничке документације из
области рада Службе
 координира прибављање свих дозвола (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката до пријаве радова
 предлаже и учествује у изради пројектних задатака за изградњу, санацију и адаптацију
објеката
 предлаже и даје оправданост измене пројеката осталим организационим целинама ЕМС и
Стручном савету ЈП ЕМС
 организује избор нових траса далековода и усаглашава са екстерним корисницима
простора (релевантне институције и министарства)
 утврђује кључне елементе за реализацију пројеката и предлаже динамику реализације
 утврђује степен извршења услуга и оверава документацију за плаћање
 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
 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
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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 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, организационе способности, обавезна возачка дозвола, обавезна лиценца
Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта

Шифра: 400
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за припрему градње високонапонских водова

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у прибљању сагласност надлежних државних органа и институција
 учествује у изрди спецификације за набавку услуга из области рада Службе
 прати израду студија оправданости, студија о процени утицаја на животну средину и
планске документације (ПДР, ПППН)
 учествује у избору нових траса далековода
 асистира у прибављању свих дозвола (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката до пријаве радова
 израђује извештаје о статусу појединих пројеката
 учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
 асистира у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада и
учествује у раду стручних тимова ЈП ЕМС
 учествује у иницирању и изради техничког дела конкурсне 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.

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова 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 или
грађевине
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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

тимски рад , обавезна возачка дозвола

Шифра: 401
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за припрему градње високонапонских водова

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера







Опис посла








прибавња сагласност надлежних државних органа и институција
израђује спецификације за набавку услуга из области рада Службе
обезбеђује и контролише норме квалитета за поједине области пројекта
координира израду студија оправданости, студија о процени утицаја на животну средину и
планске документације (ПДР, ПППН)
учествује у избору нових траса далековода
врши стручну супервизију и предлаже корективне мере на изради појединих области
техничке документације
учествује у прибављању свих дозвола (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката до пријаве радова и оперативно координира са надлежним институцијама
отворена питања у поступку обезбеђења
израђује извештаје о статусу појединих пројеката
учествује у техничкој и интерној контроли техничке документације
асистира у развојним пројектима у циљу унапређења процедура и процеса рада и
учествује у раду стручних тимова ЈП ЕМС
учествује у иницирању и изради техничког дела конкурсне 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.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу.

Додатни опис
максимални ниво




остварује интерну и екстерну сарадњу.
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности 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 или
грађевине

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

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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језика
Посебна знања и
вештине

тимски рад, организационе способности, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта

Шифра: 402
Назив посла:

Инжењер специјалиста за припрему градње високонапонских водова

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 управља најсложенијим пројектима и одговоран је за норме квалитета из области
припреме градње објеката
 координира квалитет и исправност на изради инвестиционо-техничке документације из
области рада службе
 координира прибављање свих дозвола (локацијска, енергетска, грађевинска) за изградњу
објеката до пријаве радова
 предлаже и учествује у изради пројектних задатака за изградњу, санацију и адаптацију
објеката
 предлаже и даје оправданост измене пројеката осталим организационим целинама ЕМС и
стручном савету
 организује избор нових траса далековода и усаглашава са екстерним корисницима
простора (релевантне институције и министарства)
 утврђује кључне елементе за реализацију пројеката и предлаже динамику реализације
 утврђује степен извршења услуга и оверава документацију за плаћање
 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
 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 организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

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 или
грађевине

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 способности, обавезна возачка дозвола,
обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног пројектанта

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Шифра: 403
Назив посла:

Техничар сарадник за припрему градње високонапонских водова

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла








припрема техничку документацију за обезбеђење дозвола
врши надзор на изради појединих делова техничке докуметације
учествује у прибављању услова и сагласности у току израде техничке документације
учествује у прибављању свих потребних дозвола
учествује у опертаивном решавању имовиско-правних односа
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



превентивно контролише и одржава средства рада.

Додатни опис
максимални ниво




превентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике или грађевине

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

тимски рад , пожељна возачка дозвола

Шифра: 404
Назив посла:

Самостални техничар за припрему градње високонапонских водова

Организациона целина

Служба за припрему градње високонапонских водова / Сектор за инвестиције / Инвестиције и
стратегија

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Опис посла

 води централну архиву техничке документације за високонапонске водове и
високонапонска постројења
 води централну архиву локацијских, енергетских и грађевинских дозвола/одобрења за
изградњу и употребних дозвола
 води централну архиву планске документације
 обавља послове евиденције и дитрибуције техничке документације за далеководе
 припрема техничку документацију за обезбеђење локацијских, енергетских и грађевинских
дозвола/одобрења за изградњу и употребних дозвола као и за пријаву радова
 израђује извештаје о статусу техничке документације
 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
поштује прописане процедуре мере заштите на раду.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике или грађевине

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад , пожељна возачка дозвола

Сектор за стратегију




Руководилац Сектора за стратегију
Стручњак за стратегију и планирање развоја
Секретарица

Шифра: 405
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за стратегију
Сектор за стратегију / Инвестиције и стратегија
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

координира и организује рад Сектора
организује и води послове везане за израду средњорочних и дугорочних стратегија,
односно планова развоја преносног система; организује и води послове везане за
израду петогодишњег стратешког инфраструктурног инвестиционог плана и
извештавању о реалиацији истог
организује и води послове везане за израду годишњег корпоративног Плана
инвестиција и извештавању о реалиацији истог; организује и води послове везане за
израду годишњег Плана инвестиционих набавки и извештавању о реалиацији истог
идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
организује и води послове везане за издавање смерница и нових методологија за
техноекономске аспекте планирања развоја преносног система Републике Србије
учествује у изради портфолиа стратешких и развојних пројеката и процени
приоритетности и оправданости предложених пројеката; сарађује са научноистраживачким и другим институцијама и активно учествује у раду у оквиру
међународних електроенергетских асоцијација и тела (ENTSO-E, EnC, CIGRE, …) на
пољима развоја електроенергетских система
прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Сектора и
примењује на област рада
предлаже чланове Пројектних тимова за реализацију Пројеката прикључења објеката
на преносни систем, и повезивања преносног и дистрибутивног система, као и
осталих стратешких и развојних пројеката
предузима мере ради унапређења ефикасности у раду Сектора којом руководи
учествује у изради стратегије Предузећа
учествује по потреби у раду Стручног савета и Техничког колегијума, стручних
комисија и осталих координационих тела Предузећа.



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:739
Назив посла:

Стручњак зa стратегију и планирање развоја

Организациона целина

Сектор за стратегију / Инвестиције и стратегија

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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Врста посла

Послови стручњака
Опис послова радног места

Опис посла












Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици

учествује у изради и координира израдом Плана развоја и Инвестиционих планова ЈП
ЕМС,
кoмуницирa и сaрaђуje сa учесницима у изради Плана развоја и Инвестицоних планова ЈП
ЕМС, 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,
учeствуje у изрaди Правила о раду преносног система, Годишњих извештаја о раду,
угoвoрa, спoрaзумa и тeхничкe рeгулaтивe у вези прикључења (повезивања) на преносни
систем,
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 планирања развоја и инвестиција 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 друге послове из надлежности Сектора.

израђује стручне анализе из домена свог рада



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

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Образовање и стручна
спрема
Радно искуство

минимум 300 ЕСПБ , област електротехнике-енергетика

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

комуникативност, тимски рад; познавање рада у софтверским пакетима PSS/E, DigSilent

минимум 6 година на пословима из области рада Сектора

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за стратегију / Инвестиције и стратегија / типско радно место (може бити по потреби
позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

Врста посла

послови референта

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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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 планирање и анализу инвестиција
 Шеф Службе за планирање и анализу инвестиција
 Инжењер стручни сарадник за планирање и анализу инвестиција
 Инжењер самостални стручни сарадник за планирање и анализу инвестиција
 Инжењер специјалиста за планирање и анализу инвестиција
Шифра: 406
Назив посла:

Шеф Службе за планирање и анализу инвестиција

Организациона целина

Служба за планирање и анализу инвестиција / Сектор за стратегију / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови шефа Службе
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Службе
 координира прикупљање, припрему и контролу конзистентности података за потребе
израде Плана инвестиција и Плана набавки
 координира активностима за планирање и анализу инвестиционих пројеката, као и учешће
у изради пројектних задатака за инвестиционе пројекте
 координира анализу изводљивости и условљености ивестиционих пројеката (техничкасистемска, административна...)
 координира израду алализе ресурса везаних за реализацију инвестиционих проејката
(људских, материјалних-техничких)
 координира израду Плана инвестиција
 учествује у раду пројектних тимова на реализацији инвестиционих пројеката као и у
осталим стручним тимовима ЈП ЕМС
 учествује у изради плана јавних набавки, изради техничког дела конкурсне документације
и у комисијама за јавне набавке
 учествује у изради извештаја о реализацији инвестиционих улагања и прати реализацију
планова; предлаже мере за унапређење реализације
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада службе и
примењује на област рада
 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 година

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад , вештине руковођења, пожељна возачка дозвола,
обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта

Шифра: 407
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Инжењер стручни сарадник за планирање и анализу инвестиција
Служба за планирање и анализу инвестиција / Сектор за стратегију / Инвестиције и стратегија
Послови инжењера
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Опис посла

 асистира у прикупљању и припреми података за потребе израде Плана инвестиција и
Плана набавки
 асистира у планирању и анализирању инвестиционих пројеката, као и у изради пројектних
задатака за инвестиционе пројекте
 асистира у анализама изводљивости и условљености ивестиционих пројеката
 асистира у изради Плана инвестиција
 асистира у изради плана јавних набавки, изради техничког дела конкурсне документације
и у комисијама за јавне набавке
 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

Додатни опис средњи
ниво



даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова 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),виши ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Пожељна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта;
тимски рад , пожељна возачка дозвола

Шифра: 408
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за планирање и анализу инвестиција

Организациона целина

Служба за планирање и анализу инвестиција / Сектор за стратегију / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 учествује у прикупљању и припреми података за потребе израде Плана инвестиција и
Плана набавки
 учествује у планирању и анализирању инвестиционих пројеката, као и у изради пројектних
задатака за инвестиционе пројекте
 учествује у анализама изводљивости и условљености ивестиционих пројеката
 асистира у изради алализе ресурса везаних за реализацију инвестиционих проејката
(људских, материјалних-техничких)
 асистира у изради Плана инвестиција
 учествује у раду пројектних тимова на реализацији инвестиционих пројеката као и у
осталим стручним тимовима ЕМС
 асистира у изради извештаја о реализацији инвестиционих улагања и прати реализацију
планова
 аситира у изради модела електроенергетских система у различитим програмским
пакетима за потребе свих врста динамичких и статичких прорачуна и анализа потребних у
изради Планова развоја преносног система Републике Србије за послове прикључења
објеката на преносни систем и повезивања преносног и дистрибутивног система
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 асистира у изради свих врста прорачуна и анализа за потребе Планова развоја преносног
система Републике Србије, послове прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у изради плана јавних набавки, изради техничког дела конкурсне документације
и у комисијама за јавне набавке
 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.
Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу.

Додатни опис
максимални ниво




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

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

пожељно- енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад , пожељна возачка дозвола,
обавезна лиценца Инжењерске коморе Србије за одговорног извођача радова или одговорног
пројектанта

Шифра: 409
Назив посла:

Инжењер специјалиста за планирање и анализу инвестиција

Организациона целина

Служба за планирање и анализу инвестиција / Сектор за стратегију / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови инжењера

Опис посла

 прикупља, припрема и контролише конзистентност података за потребе израде Плана
инвестиција и Плана набавки као и учествује на истим пословима за потребе израде
Плана развоја
 планира и анализира инвестиционие пројекате, као и координира израду пројектних
задатака за инвестиционе пројекте
 анализира изводљивост и условљеност ивестиционих пројеката
 учествује у изради алализе ресурса везаних за реализацију инвестиционих проејката
(људских, материјалних-техничких)
 учествује у изради Плана инвестиција
 учествује у раду пројектних тимова на реализацији инвестиционих пројеката као и у
осталим стручним тимовима ЕМС
 учествује у изради извештаја о реализацији инвестиционих улагања и прати реализацију
планова; предлаже мере за унапређење реализације
 учествује у изради модела електроенергетских система у различитим програмским
пакетима за потребе свих врста динамичких и статичких прорачуна и анализа потребних у
изради Планова развоја преносног система Републике Србије за послове прикључења
објеката на преносни систем и повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у изради свих врста прорачуна и анализа за потребе Планова развоја преносног
система Републике Србије, послове прикључења објеката на преносни систем и
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повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у изради плана јавних набавки, изради техничког дела конкурсне документације
и у комисијама за јавне набавке
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе и
примењује на област рада и даје тумачења и стручна мишљења из области рада
 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.
Додатни опис средњи
ниво



учествује у организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

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

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Обавезно -тимски рад , пожељна возачка дозвола,
пожељно – лиценца 451

Служба за планирање развоја електроенергетских система
 Шеф Службе за планирање развоја електроенергетских система
 Инжењер стручни сарадник за планирање развоја електроенергетских система
 Инжењер самостални стручни сарадник за планирање развоја
електроенергетских система
 Инжењер специјалиста за планирање развоја електроенергетских система
Шифра: 410
Назив посла:

Шеф Службе за планирање развоја електроенергетских система

Организациона целина

Служба за планирање развоја електроенергетских система / Сектор за стратегију / Инвестиције
и стратегија

Врста посла

Послови шефа Службе
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Службе
 издаје смернице и доноси нове методологије везане за техноекономске аспекте
планирања развоја преносног система Републике Србије
 координира прикупљање, припрему и контролу конзистентности података за потребе
израде Планова развоја преносног система Републике Србије и послове прикључења
објеката на преносни систем, као и повезивања преносног и дистрибутивног система
 координира моделовањем електроенергетских система у различитим програмским
пакетима за потребе свих врста динамичких и статичких прорачуна и анализа потребних у
изради Планова развоја преносног система Републике Србије за послове прикључења
објеката на преносни систем и повезивања преносног и дистрибутивног система
 координира израду свих врста прорачуна и анализа за потребе Планова развоја преносног
система Републике Србије, послове прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у усаглашавању националних Планова развоја са регионалним и пан-европским
плановима развоја електроенергетских система у циљу промовисања националних
развојних пројеката на регионалном и пан-европском нивоу
 учествује у раду пројектних тимова на реализацији развојних и студијских пројеката,
пројеката прикључења објеката на преносни систем и повезивања преносног и
дистрибутивног система, као и у осталим стручним тимовима ЕМС
 учествује у изради Плана развоја преносног система Републике Србије
 учествује у изради портфолиа стратешких и развојних пројеката и процени
приоритетности и оправданости предложених пројеката
 сарађује са научно-истраживачким и другим институцијама и активно учествује у раду у
оквиру међународних електроенергетских асоцијација и тела (ENTSO-E, EnC, CIGRE, …)
на пољима развоја електроенергетских система.
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе и
примењује на област рада
 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 4 године

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

тимски рад, комуникационе вештине, вештине руковођења, пожељна возачка дозвола,
познавање рада на апликативним софтверима за симулације рада ЕЕС (ПСС-Е, ДиГСИЛЕНТ,
ТНА)

Шифра: 411
Назив посла:
Организациона целина

Инжењер стручни сарадник за планирање развоја електроенергетских система
Служба за планирање развоја електроенергетских система / Сектор за стратегију / Инвестиције
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и стратегија
Врста посла

Опис посла

Послови инжењера
 асистира у прикупљању и припреми конзистентности података за потребе израде Планова
развоја преносног система Републике Србије и пословима прикључења објеката на
преносни систем, као и повезивања преносног и дистрибутивног система
 асистира у изради модела електроенергетских система у различитим програмским
пакетима за потребе свих врста динамичких и статичких прорачуна и анализа потребних у
изради Планова развоја преносног система Републике Србије за послове прикључења
објеката на преносни систем и повезивања преносног и дистрибутивног система
 асистира у изради свих врста прорачуна и анализа за потребе Планова развоја преносног
система Републике Србије, послове прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 асистира у изради свих врста прорачуна и анализа за потребе Планова развоја преносног
система Републике Србије, послове прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 асистира у изради Плана развоја преносног система Републике Србије
 асистира у изради портфолиа стратешких и развојних пројеката и процени приоритетности
и оправданости предложених пројеката
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Сектора и
примењује на област рада
 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 и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци

Додатни опис
максимални ниво




даје предлоге и показује иницијативу како да се изврше свакодневни задаци
асистира Шефу службе приликом обављања послова 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

обавезно - енглески језик, виши ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникационе вештине, пожељна возачка дозвола

Шифра: 412
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за планирање развоја електроенергетских
система

Организациона целина

Служба за планирање развоја електроенергетских система / Сектор за стратегију / Инвестиције
и стратегија

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

 асистира у издавању смерница и доношењу нових методологија везаних за
техноекономске аспекте планирања развоја преносног система Републике Србије
 учествује у прикупљању и припреми конзистентности података за потребе израде Планова
развоја преносног система Републике Србије и пословима прикључења објеката на
преносни систем, као и повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у изради модела електроенергетских система у различитим програмским
пакетима за потребе свих врста динамичких и статичких прорачуна и анализа потребних у
изради Планова развоја преносног система Републике Србије за послове прикључења
објеката на преносни систем и повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у изради свих врста прорачуна и анализа за потребе Планова развоја преносног
система Републике Србије, послове прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 асистира у усаглашавању националних Планова развоја са регионалним и пан-европским
плановима развоја електроенергетских система у циљу промовисања националних
развојних пројеката на регионалном и пан-европском нивоу
 учествује у раду пројектних тимова на реализацији развојних и студијских пројеката,
пројеката прикључења објеката на преносни систем и повезивања преносног и
дистрибутивног система, као и у осталим стручним тимовима ЕМС
 учествује у изради Плана развоја преносног система Републике Србије
 учествује у изради портфолиа стратешких и развојних пројеката и процени
приоритетности и оправданости предложених пројеката
 сарађује са научно-истраживачким и другим институцијама и активно учествује у раду у
оквиру међународних електроенергетских асоцијација и тела (ENTSO-E, EnC, CIGRE, …)
на пољима развоја електроенергетских система.
 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.

Додатни опис средњи
ниво



остварује интерну и екстерну сарадњу.

Додатни опис
максимални ниво




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

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, виши ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад, комуникационе вештине, пожељна возачка дозвола, познавање рада на
апликативним софтверима за симулације рада ЕЕС (ПСС-Е, ДиГСИЛЕНТ, ТНА)

Шифра: 413
Назив посла:

Инжењер специјалиста за планирање развоја електроенергетских система

Организациона целина

Служба за планирање развоја електроенергетских система / Сектор за стратегију / Инвестиције
и стратегија

Врста посла

Послови инжењера
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Опис посла

 учествује у издавању смерница и доношењу нових методологија везаних за
техноекономске аспекте планирања развоја преносног система Републике Србије
 прикупља, припрема и контролише конзистентност података за потребе израде Планова
развоја преносног система Републике Србије и послове прикључења објеката на преносни
систем, као и повезивања преносног и дистрибутивног система
 израђује моделе електроенергетских система у различитим програмским пакетима за
потребе свих врста динамичких и статичких прорачуна и анализа потребних у изради
Планова развоја преносног система Републике Србије за послове прикључења објеката
на преносни систем и повезивања преносног и дистрибутивног система
 врши израду свих врста прорачуна и анализа за потребе Планова развоја преносног
система Републике Србије, послове прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у усаглашавању националних Планова развоја са регионалним и пан-европским
плановима развоја електроенергетских система у циљу промовисања националних
развојних пројеката на регионалном и пан-европском нивоу
 учествује у раду пројектних тимова на реализацији развојних и студијских пројеката,
пројеката прикључења објеката на преносни систем и повезивања преносног и
дистрибутивног система, као и у осталим стручним тимовима ЕМС
 учествује у изради Плана развоја преносног система Републике Србије
 учествује у изради портфолиа стратешких и развојних пројеката и процени
приоритетности и оправданости предложених пројеката
 сарађује са научно-истраживачким и другим институцијама и активно учествује у раду у
оквиру међународних електроенергетских асоцијација и тела (ENTSO-E, EnC, CIGRE, …)
на пољима развоја електроенергетских система.
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде из области рада Службе и
примењује на област рада. Даје тумачења и стручна мишљења из области рада
 предлажа мере за унапређење процеса рада 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 организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

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

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

тимски рад, комуникационе вештине, пожељна возачка дозвола, познавање рада на
апликативним софтверима за симулације рада ЕЕС (ПСС-Е, ДиГСИЛЕНТ, ТНА)

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима




Руководилац Сектора за управљање стратешким и развојним пројектима
Стручњак за реализацију уговорa по FIDIC условима и осталим
стандардима -Клејм менаџер
Стручњак за управљање пројектима прикључења
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Стручњак за управљање пројектима у области изградње енергетских
објеката
Стручни сарадник-администратор пројеката
Самостални стручни сарадник-администратор пројеката
Специјалиста-администратор пројеката
Секретарица

Шифра: 414
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за управљање стратешким и развојним пројектима
Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија
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, планира и управља свим пословима Сектора за управљање стратешким и
развојним пројектима;
организује, планира и управља пословима прикључења и повезивања објеката
трећих страна на преносни систем; стара се о функционисању, унапређењу
пословања и развоју;
стара се о систему квалитета и унапређењу пословних процеса у области
управљања стратешким и развојним пројектима;
учествује у организацији и координацији израде стратешког и развојног портфолиа ЈП
ЕМС, дефинише и предлаже стратешке и развојне пројекте ЈП ЕМС у оквиру
развојног портфолиа; преузима мере за реализацију утврђене пословне политике,
планова и програма рада из области развоја ЈП ЕМС;
организује централизовано управљање пословним процесима и пројектном
документацијом стратешких и развојних пројеката, применом интегралне софтверске
платформе за управљање пројектима;
координира и оптимизује рад свих руководилаца пројеката и учесника у реализацији
стратешких и развојних пројеката из развојног портфолиа предузећа, који су
ангажовани кроз Сектор за управљање пројектима;
планира, креира и предлаже пројектне тимове и њихове организационе шеме за
реализацију појединих стратешких и развојних пројеката, водећи рачуна о људским и
осталим ресурсима Предузећа;
организује и управља системом извештавања Пословодства о реализацији свих
развојних и стратешких пројеката Предузећа;
организује, планира и управља појединим битним развојним и стратешким пројектима
за предузеће, планира пројектне месечне активности и стара се о њиховом
извршењу;
учествује по потреби у раду Стручног савета и Техничког колегијума и стручних
комисија и осталих координационих тела Предузећа;
стара се о благовременом поступању по налозима државних органа у поступку
реализације пројеката;
учествује у раду међународних електроенергетских асоцијација (ENTSO-E, CIGRE,
…) на пољима стратегије и развоја енергетике и електроенергетских система.



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

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 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 лиценца PMP (Project Managment Professional)
пожељна лиценца за пројектовање и/или за градњу ВНП
вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 417
Назив посла:

Стручњак за реализацију уговорa по FIDIC условима и осталим стандардима -Клејм
менаџер

Организациона целина

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови стручњака

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 учествује у припреми и реализацији свих пројектних уговора као и уговора који су
дефинисани према FIDIC условима
 прати коресподенције одговорних инжењера и извођача радова и обезбеђује све потребне
доказе по FIDIC процедурама везано за управљање клejмовима у пројектима
 прати FIDIC међународне стандарде уговорања и њиховог односа са домаћим
законодавством
 предупређује спорове по FIDIC међународним условима
 примењује прописане механизаме и правне системе за решавање спорова
 учествује у изради уговора и општих услова правног дела тендерске документације
кредитних и осталих уговора и прати њихову реализацију
 израђује извештаје о реализацији пројектних уговора
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде и примењује на област рада
 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 побољшањаефикасности 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 240 ЕСПБ бодова, област права, грађевине или
електроенергетике

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

вештине уговарања и преговарања, тимски рад, комуникационе вештине, пожељна возачка
дозвола

Шифра: 415
Назив посла:

Стручњак за управљање пројектима прикључења

Организациона целина

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови стручњака

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 давање стручних мишљења и предлога за унапређење процеса рада на нивоу
организационе целине, односно Предузећа
 организује послове и руководи радом Пројеката прикључења објеката на преносни систем,
и повезивања преносног и дистрибутивног система
 предлаже чланове пројектних тимова за реализацију Пројеката прикључења објеката на
преносни систем, и повезивања преносног и дистрибутивног система
 координира рад свих учесника у реализацији пројеката којима руководи и сарађује са
другим руководиоцима Пројеката и организационим деловима Предузећа
 одређује приоритете и предузима мере ради унапређења ефикасности у управљању
пројектима прикључења објеката на преносни систем, и повезивања преносног и
дистрибутивног система
 планира пројектне месечне активности и одговоран је за њихово извршење
 одговара за благовремено поступање по налозима државних органа у поступку
реализације пројеката
 предлаже смернице и решења приликом анализе и ревизије законских и подзаконских
аката који се односе на процес прикључења и повезивања, узимајући у обзир Правила о
раду преносног система
 организује израду извештаја о реализацији пројеката
 учествује у изради стратегије предузећа, планова Развоја и Инвестиција
 по потреби учествује у раду стручних тимова ЕМС као и у раду међународних
електроенергетских асоцијација (ENTSO-E, CIGRE, …) на пољима развоја
електроенергетских система
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде и примењује на област рада
 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 побољшањаефикасности 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 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

обавезно - енглески језик, средњи ниво
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језика

Посебна знања и
вештине

Пожељна лиценца за пројектовање и/или за градњу ВНП или лиценца PMP (Project Managment
Professional)
вештине руковођења, уговарања и преговарања, тимски рад, комуникационе вештине,
пожељна возачка дозвола,

Шифра: 416
Назив посла:

Стручњак за управљање пројектима у области изградње енергетских објеката

Организациона целина

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови стручњака

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 давање стручних мишљења и предлога за унапређење процеса рада на нивоу
организационе целине, односно Предузећа
 организује послове и руководи радом пројеката који имају стратешки и развојни значај за
Предузеће
 предлаже чланове пројектних тимова за реализацију појединих стратешких и развојних
пројеката
 координира рад свих учесника у реализацији стратешких и развојних пројеката којима
руководи и сарађује са другим руководиоцима пројеката и организационим деловима
предузећа
 одређује приоритете и предузима мере ради унапређења ефикасности у управљању
пројектима
 планира пројектне месечне активности и одговоран је за њихово извршење
 одговара за благовремено поступање по налозима државних органа у поступку
реализације пројеката
 организује израду извештаја о реализацији пројеката
 учествује у изради стратегије Предузећа, планова развоја и инвестиција
 по потреби учествује у раду стручних тимова ЕМС као и у раду међународних
електроенергетских асоцијација (ENTSO-E, CIGRE, …) на пољима развоја
електроенергетских система
 прати законе, правилнике, нормативе и стручне стандарде и примењује на област рада
 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 радa




израђује стручне анализе из домена свог рада
даје конструктивне предлоге у циљу побољшањаефикасности 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 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

пожељна PMP (Project Managment Professional) лиценца или лиценца за пројектовање и/или за
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вештине

градњу ВНП
вештине руковођења, уговарања и преговарања, тимски рад, комуникационе вештине,
пожељна возачка дозвола,

Шифра: 418
Назив посла:

Стручни сарадник-администратор пројеката

Организациона целина

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 асистира у пословима администрације и документовања стратешких и развојних пројеката
и пројеката прикључивања објеката на преносни систем и повезивања преносног и
дистрибутивног система
 асистира у пословима колаудације и активирања основних средстава реализованих
стратешких и развојних пројеката и пројеката прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 учествује у праћењу реализације уговора и израђује извештаје из домена рада Сектора, за
надређене руководиоце
 сарађује са другим руководиоцима пројеката и организационим деловима Предузећа
 обавља евидентирање и контролу књижења на реализованим инвестиционим пројектима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



доставља месечне извештаје

Додатни опис
максимални ниво




доставља месечне извештаје
стара се о благовременом достављању свих поднесака

Повећани ризици:

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

вештине руковођења, уговарања и преговарања, тимски рад, комуникационе вештине,
пожељна возачка дозвола,

Шифра: 419
Назив посла:

Самостални стручни сарадник-администратор пројеката

Организациона целина

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у пословима администрације и документовања стратешких и развојних пројеката
и пројеката прикључивања објеката на преносни систем и повезивања преносног и
дистрибутивног система
 учествује у пословима колаудације и активирања основних средстава реализованих
стратешких и развојних пројеката и пројеката прикључења објеката на преносни систем и
повезивања преносног и дистрибутивног система
 прати реализације уговора и израђује извештаје из домена рада Сектора, за надређене
руководиоце
 сарађује са другим руководиоцима пројеката и организационим деловима предузећа
 обавља евидентирање и контролу књижења на реализованим инвестиционим пројектима
 обавља припрему прати и врши контролу исправности плаћања трошкова дефинисаних
актима о прикључењу и повезивању обејката на преносни систем
 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 рад




самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рад
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 економије

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, уговарања и преговарања, тимски рад, комуникационе вештине,
пожељна возачка дозвола,

Шифра: 420
Назив посла:

Специјалиста-администратор пројеката

Организациона целина

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 oбавља послове администрације и документовања стратешких и развојних пројеката и
пројеката прикључивања објеката на преносни систем и повезивања преносног и
дистрибутивног система
 oбавља колаудације и активирања основних средстава реализованих стратешких и
развојних пројеката и пројеката прикључења објеката на преносни систем и повезивања
преносног и дистрибутивног система
 координира послове колаудације са другим деловима Предузећа
 прати реализације уговора и израђује извештаје из доемна рада Сектора, за надређене
руководиоце
 сарађује са другим руководиоцима пројеката и организационим деловима предузећа
 обавља евидентирање и контролу књижења на реализованим инвестиционим пројектима
 обавља припрему прати и врши контролу исправности плаћања трошкова дефинисаних
актима о прикључењу и повезивању обејката на преносни систем
 предлажа мере за унапређење процеса рада у Служби
 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



учествује у организовању техничке контроле пројектне документације

Додатни опис
максимални ниво




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

Повећани ризици:

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

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

Познавање страног
језика

енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења, уговарања и преговарања, тимски рад, комуникационе вештине,
пожељна возачка дозвола,

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за управљање стратешким и развојним пројектима / Инвестиције и стратегија / 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

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова
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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

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

Познавање страног
језика

енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

ПРАВНИ И ОПШТИ ПОСЛОВИ



Извршни директор за правне и опште послове





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 6
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Извршни директор за правне и опште послове
Правни и општи послови
Послови Генералног директора, Заменика генералног директора и Извршних директора




Опис посла




Повећани ризици:

организује, обједињује и усмерава обављање најсложенијих правних послова из
домена рада правне функције и функције општих послова јавног предузећа;
анализира, прати и координира рад Сектора са другим организационим деловима у
јавном предузећу и субјектима ван јавног предузећа;
сарађује са надлежним државним органима у поступцима припреме и доношења
аката из делокруга рада јавног предузећа;
спроводи налоге правосудних и управних органа и других надлежних државних
органа и организација и учествује у раду стручних тела и комисија из области за које
је задужен;
парафира све уговоре који се закључују у ЈП ЕМС;
обавља и друге послове сагласно Акту о систематизацији радних места.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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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 - Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet

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

Правни и општи послови / 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, Power Point, Internet),средњи ниво

Познавање страног

обавезно -енглески језик, средњи ниво
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језика
Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 24
Назив посла:

Пословно технички секретар

Организациона целина

Правни и општи послови / 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 / руководиоцима
 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

Правни и општи послови / типско радно место (може бити по потреби позиционирано у оквиру
осталих организационих целина ЈП ЕМС)
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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

Сектор за правне послове




Руководилац Сектора за правне послове
Стручњак за право енергетике и међународно-правну сарадњу
Секретарица

Шифра: 421
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за правне послове
Сектор за правне послове / Правни и општи послови
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:

организује, координира и руководи радом Сектора
припрема планове рада, развоја и извршења послова из делокруга рада Сектора
стара се о стручном и ефикасном извршењу послова из делокруга рада Сектора
усклађује рад Сектора са другим организационим деловима ЈП ЕМС и субјектима ван
ЈП ЕМС
сарађује са надлежним државним органима, међународним асоцијацијама и
организацијама у поступку припреме и доношења аката из делокруга рада JП ЕМС
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
надлежних државних органа које се односе на рад и пословање ЈП ЕМС
прати, проучава и примењује позитивне прописе, стандарда Европске уније и
међународне уговорe и иницира, предлаже и учествује у уређивању питања од
значаја за обављање делатности ЈП ЕМС неопходних за њихово спровођење и
реализацију у ЈП ЕМС
стара се о остваривању других правних функција у оквиру пословних потреба ЈП
ЕМС или ради извршавања обавеза ЈП ЕМС, као пословног и правног субјекта у
складу са прописима и општим актима.



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 права

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 - правосудни испит, вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 422
Назив посла:

Стручњак за право енергетике и међународно правну сарадњи

Организациона целина

Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручњака




Опис посла




координира и учествује у изради уговора, споразума и других аката из области
енергетике и међународно-правне сарадње
врши контролу и кориговање рада запослених на пословима енергетике и
међународно-правне сарадње
пружа логистичко-правну подршку из области права енергетике и међународноправне сарадње другим организационим деловима и даје потребна стручна
објашњења
прати, проучава и примењује позитивне прописе, међународне изворе права,
комунитарно право, правна акта међународних организација и предлаже
усаглашавање пословања ЈП ЕМС са изменама у законској и подзаконској
регулативи
прибавља решења, мишљења и сагласности релевантних надлежних институција и
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

органа у домену права енергетике и међународне сарадње
учествује у изради Правила о раду и других интерних акта из домена енергетике и
међународно-правне сарадње и предлаже измене и побољшања
припрема извештаје и анализе на захтев интерних и екстерних корисника
учествује у раду радних тела за правна питања домаћих и међународних
организација и удружења оператора преносних 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

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

минимум 5 година на пословима права енергетике

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

обавезно – правосудни испит
презентационе и комуникационе вештине, тимски рад

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за правне послове / Правни и општи послови / 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

 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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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 правне послове, заступање и правне послове на територији
 Шеф Службе за правне послове, заступање и правне послове на територији
Одељење за правне послове и заступање
 Координатор Одељења за правне послове и заступање





Стручни сарадник за правне послове и заступање
Самостални стручни сарадник за правне послове и заступање
Специјалиста за правне послове и заступање
Администратор за правне послове

Одељење за правне послове на територији
 Координатор Oдељења за правне послове на територији
 Стручни сарадник за правне послове на територији
 Самостални стручни сарадник за правне послове на територији
 Специјалиста за правне послове на територији
Шифра: 423
Назив посла:
Организациона целина

Шеф Службе за правне послове, заступање и правне послове на територији
Службa за правне послове, заступање и правне послове на територији / Сектор за правне
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послове / Правни и општи послови
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Послови шефа Службе
 координира и руководи радом Службе
 иницира и учествује у изради општих аката из домена рада Службе, учествује у припреми
других општих аката из делокруга рада Предузећа
 даје смернице за израду стручних мишљења у циљу решавања спорних правних питања
из домена рада Службе
 координира коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања
сагласности, дозвола и мишљења из домена рада Службе
 ораганизује послове заступања Предузећа пред судовима, органима управе, арбитражом
и другим државним органима
 ораганизује послове заступања и имовинско-правне послове на територији
 иницира и стара се о извршењу правноснажних судских одлука и наплати других
потраживања
 обезбеђује израду извештаја о стању судских и других спорова у Предузећу и на
територији
 прати рад и сарађује са адвокатским канцеларијама које заступајуПредузеће
 обезбеђује давање правних мишљења из домена рада Службе
 обезбеђује ажурирање базе законских и подзаконских аката из делокруга рада ЈП ЕМС
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 идентификује, процењује и прати ризике у организационом делу којим руководи.


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 у 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 права

Радно искуство

минимум 3 годинe

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 - правосудни испит; вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 424
Назив посла:

Координатор Одељења за правне послове и заступање

Организациона целина

Одељењe за правне послове и заступање / Служба за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови координатора oдељења / групе послова
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 коорднира и руководи радом Одељења
 даје стручна мишљења у циљу решавања правних питања из делокруга рада Одељења
 организује послове заступања Предузећа пред судовима, органима управе, арбитражом и
другим државним органима у најсложенијим предметима
 координира коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања
сагласности, дозвола и мишљења из домена рада Одељења
 сарађује са адвокатским канцеларијама које заступајуПредузеће
 стара се о извршењу правноснажних судских одлука и наплати других потраживања
 израђује извештаје о стању судских и других спорова у Предузећу
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Одељења и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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 права

Радно искуство

минимум 2 годинe

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 - правосудни испит ; вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 425
Назив посла:

Стручни сарадник за правне послове и заступање

Организациона целина

Одељење за правне послове и заступање / Служба за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 учествује у припреми коресподенције са надлежним институцијама у циљу прибављања
сагласности, дозвола и мишљења из домена рада Службе
 врши припрему поднесака, доказа и предузимање других правних радњи у ванпарничном,
управном и прекршајном поступку
 учетвује у организацији и прибављању све неопходне документације из других
организационих целина неопходних за вођење судских и других поступака пред другим
државним органима
 води евиденцију судских, управних и других поступака са подацима о току поступка
 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



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 права

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 - правосудни испит
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 426
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за правне послове и заступање

Организациона целина

Одељење за правне послове и заступање / Служба за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 прати и одржава Листу законских прописа у Предузећу
 учествује у давању стручних мишљења у циљу решавања правних питања из делокруга
рада Одељења
 припрема коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања сагласности,
дозвола и мишљења из домена рада Службе
 врши заступање ЈП ЕМС пред судовима, органима управе, арбитражом и другим
државним органима
 врши припрему поднесака и доказа и предузимање других правних радњи у поступцима
пред судовима и другим државним органима
 врши организацију и прибављање све неопходне документације из других организационих
целина неопходних за вођење судских и других поступака пред другим државним
органима
 иницира поступак извршења правноснажних судских одлука и прати извршење
 води евиденцију судских, управних и других поступака са подацима о току поступка
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада

Додатни опис



самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада
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максимални ниво

Повећани ризици:



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 права

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

пожељно - правосудни испит
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 427
Назив посла:

Специјалиста за правне послове и заступање

Организациона целина

Одељење за правне послове и заступање / Службе за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 даје стручна мишљења у циљу решавања правних питања из делокруга рада Одељења
 припрема коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања сагласности,
дозвола и мишљења из домена рада Службе
 врши заступање ЈП ЕМС пред судовима, органима управе, арбитражом и другим
државним органима у најсложенијим предметима
 врши припрему поднесака и доказа и преузимање других правних радњи у поступцима
пред судовима и другим државним органима
 врши организацију и прибављање све неопходне документације из других организационих
целина неопходних за вођење судских и других поступака пред другим државним
органима
 иницира поступак извршења правноснажних судских одлука и прати извршење
 учествује у ажурирању базе законских и подзаконских аката из делокруга рада 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
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

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права
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спреме
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 -правосудни испит;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 736
Назив посла:

Администратор за правне послове

Организациона целина

Одељење за правне послове и заступање / Служба за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове/ Правни и општи послови

Врста посла

послови референта

Опис посла

 стара се о уредном евидентирању поште и материјала који стижу у Службу и
благовременом достављању обрађивачима
 спроводи радње на прибављању документације за потребе судског и другог поступка
 врши достављање свих поднесака из домена рада Службе
 прати реализацију свих предмета из домена рада Службе
 формира, води и стара се о архивирању окончаних предмета
 врши скенирање, умножавање, достављање материјала
 води све потребне евиденције из домена рада Службе
 спроводи и прати наплату судских такси као и достављање суду или другом органу доказа
о плаћеним таксама
 израђује извештаје( кварталне) по евиднцијама и доставља их шефу сл.
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



израђује извештаје из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




израђује извештаје из домена свог рада
стара се о правилној примени свих процедура у домену свог 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 радног 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
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Шифра: 428
Назив посла:

Координатор Одељења за правне послове на територији

Организациона целина

Одељење за правне послове на територији / Службa за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови координатора oдељења / групе послова







Опис посла









Додатни опис средњи
ниво

координира и руководи радом Одељења
даје стручна мишљења у циљу решавања правних питања из делокруга рада Одељења
даје смернице за израду стручних мишљења у циљу решавања спорних правних питања
координира коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања
сагласности, дозвола и мишљења из домена рада Службе
организује послове заступања Предузећа пред судовима, органима управе и другим
државним органима на територији
иницира извршење правноснажних судских одлука и наплате других потраживања на
територији
обезбеђује израду извештаја о стању судских и других спорова на територији
организује и прати обављањеимовинско-правних послова на територији
обезбеђује давање правних мишљења у домену рада Одељења
координира послове прибављања, систематизовања и правне обраде докумената
потребних за упис у јавне књиге на нивоу територије
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
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


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 права

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 - правосудни испит;
вештине руковођења; тимски рад;
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Шифра: 429
Назив посла:

Стручни сарадник за правне послове на територији

Организациона целина

Одељење за правне послове на територији / Службa за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 учествује у припреми коресподенције са надлежним институцијама у циљу прибављања
сагласности, дозвола и мишљења на територији
 врши припрему поднесака и доказа и предузимање других правних радњи у поступцима
пред судовима и другим државним органима на територији
 учетвује у организацији и прибављању све неопходне документације из других
организационих целина неопходних за вођење судских и других поступака пред другим
државним органима
 води евиденцију судских, управних и других поступака са подацима о току поступка на
територији
 учествује у Комисијама за имовинскоправне односе на терену и другим радним групама и
телима
 учествује у поступаку прикупљања, ситетматизовања и правне обраде документације која
је основ за упис стварних права
 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 свог рада.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

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 - правосудни испит, возачка дозвола;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 430
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за правне послове на територији

Организациона целина

Одељење за правне послове на територији / Службa за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 учествује у давању стручних мишљења у циљу решавања правних питања
 припрема коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања сагласности,
дозвола и мишљења на територији
 врши заступање ЈП ЕМС пред судовима, органима управе и другим државним органима
на територији
 врши припрему поднесака и доказа и преузимање других правних радњи у поступцима
пред судовима и другим државним органима
 врши организацију и прибављање све неопходне документације из других организационих
целина неопходних за вођење судских и других поступака пред другим државним
органима
 иницира поступак извршења правноснажних судских одлука и прати извршење на
територији
 води евиденцију судских, управних и других поступака са подацима о току поступка на
територији
 учествује у Комисијама за имовинскоправне односе на терену и другим радним групама и
телима
 спроводи поступак прикупљања, ситетматизовања и правне обраде документације која је
основ за упис стварних права на територији
 сарађује са поткомисијама за стамбене односе на територији и креира и води базе
података за службене станове, израђује предлоге одлуке за службене станове
 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 права

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

пожељно - правосудни испит, возачка дозвола;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 431
Назив посла:

Специјалиста за правне послове на територији

Организациона целина

Одељење за правне послове на територији / Службa за правне послове, заступање и правне
послове на територији / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе
 даје стручна мишљења у циљу решавања правних питања у области надлежности Службе
 припрема коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања сагласности,
дозвола и мишљења
 врши заступање ЈП ЕМС пред судовима, органима управе и другим државним органима у
најсложенијим предметима
 врши припрему поднесака и доказа и преузимање других правних радњи у поступцима
пред судовима и другим државним органима
 врши организацију и прибављање све неопходне документације из других организационих
целина неопходних за вођење судских и других поступака пред другим државним
органима
 иницира поступак извршења правноснажних судских одлука и прати извршење
 непосредно спроводи поступке експропријације
 учествује у Комисијама за имовинскоправне односе на терену и другим радним групама и
телима
 подноси захтеве за упис права у јавне књиге о непокретностима и правима на њима
 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
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 права

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 - правосудни испит, возачка дозвола;
вештине руковођења; тимски рад;

Служба за имовинскоправне послове за енергетске објекте
 Шеф Службе за имовинскоправне послове за енергетске објекте
Одељење за решавање имовинскоправних односа за енергетске објекте
 Координатор Одељења за решавање имовинскоправних односа за енергетске
објекте
 Стручни сарадник за решавање имовинскоправних односа за енергетске
објекте – на стручном оспособљавању
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 Стручни сарадник за решавање имовинскоправних односа за енергетске
објекте
 Самостални стручни сарадник за решавање имовинскоправних односа за
енергетске објекте
 Специјалиста за решавање имовинскоправних односа за енергетске објекте
Одељење за прибављање, располагање и упис права на енергетским
објектима
 Координатор Одељења за прибављање, располагање и упис права на
енергетским објектима
 Стручни сарадник за прибављање, располагање и упис права на енергетским
објектима
 Самостални стручни сарадник за прибављање, располагање и упис права на
енергетским објектима
Шифра: 432
Назив посла:

Шеф Службе за имовинскоправне послове за енергетске објекте

Организациона целина

Служба за имовинско правне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове /
Правни и општи послови

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

 координира, организује и руководи радом Службе
 обезбеђује покретање поступка утврђивања јавног интереса и поступка експропријације за
непокретности (за енергетске објекте)
 обезбеђује израду уговора о преносу права својине, службености, закупа и других уговора
из области рада Службе
 организује заступање ЈП ЕМС у поступку експропријације и накнаде за екроприсану
непокретност (за енергетске објекте)
 координира припрему предлога одлука за органе управљања из делокруга рада Службе
 обезбеђује давање правних мишљења у домену рада Службе
 координира послове прибављања, систематизовања и правне обраде докумената
потребних за упис у јавне књиге, како на нивоу Погона преноса, тако и на нивоу ЈП ЕМС
 организује послове у вези са одређивањем накнаде, такси и других надокнада
 обезбеђује израду опших акатау домену рада Службе
 обезбеђује ажурирање базеподатака о имовинско-правном статусу енергетских објеката
 прати израду НЕП образаца за енергетске објекте
 обезбеђује сарадњу са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласности, мишљења и других аката у домену рада Службе
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и прелаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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.

Додатни опис средњи
ниво



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

Додатни опис



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

Повећани ризици:

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 права

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - правосудни испит, возачка дозвола;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 433
Назив посла:

Координатор Одељења за решавање имовинскоправних односа за енергетске објекте

Организациона
целина

Одељењe за решавање имовинскоправних односаза енергетске објекте / Служба за
имовинскоправне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове / Правни и општи
послови

Врста посла

послови координатора oдељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис
средњи ниво
Додатни опис
максимални ниво

 координира, организује и руководи радом Одељења
 обезбеђује покретање поступка утврђивања јавног интереса и поступка експропријације
непокретности (за енергетске објекте)
 координира израду уговора о преносу права својине, службености, закупа и других
уговора из области рада Одељења
 организује и заступаЈП ЕМС у поступку експропријације и накнаде за екроприсану
непокретност
 припрема предлоге одлука за органе управљања из делокруга рада Одељења
 обезбеђује давање правних мишљења у домену рада Одељења
 пружа помоћ другим организационим деловима ЈП ЕМС кодприбављање урбанистичких
услова, одобрења заизградњу, пријаве радова и употребних дозвола
 обезбеђује израду општих аката из домена рада Одељења
 организује израду НЕП образаца за енергетске објекте
 стара се о ажурирању базе података о имовинско-правном статусу енергетских објеката
 учествује у раду Комисија за имовинско правне односе
 обезбеђује сарадњу са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласност, мишљења и других аката у домену рада Службе
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и прелаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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
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делу за који је надлежан.
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

минимум 2 годинe

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 - правосудни испит, возачка дозвола;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра:768
Назив посла:

Стручни сарадник за решавање имовинскоправних oдноса за енергетске објекте – на
стручном оспособљавању

Организациона целина

Одељењe за решавање имовинскоправних односа за енергетске објекте / Служба за
имовинскоправне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове / Правни и општи
послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Повећани ризици:

 уз асистенцију ментора, оспособљава се за самосталан рад за обављање послова стручног
сарадника за решавање имовинскоправних односа за енергетске односе, а што
подразумева следеће:
 припрема документацију за
подношење захтева за утврђивања јавног интереса и
експропријацију непокретности (за енергетске објекте)
 обавља припремне активности на изради уговора о преносу права својине, службености,
закупа и друге уговоре из области рада Одељења
 учествује у поступку експропријације пред надлежним општинским органима
 припрема податке и документацију за рад Комисија за имовинскоправне односе
 ажурира и води евиденцију о уговорима, имовинско-правном статусу енергетских објеката и
другим актима
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде у
области надлежности Службе.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

Високо образовање, минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

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
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Посебна знања и
вештине

пожељно - возачка дозвола

Шифра: 434
Назив посла:

Стручни сарадник за решавање имовинскоправних oдноса за енергетске објекте

Организациона целина

Одељењe за решавање имовинскоправних односаза енергетске објекте / Служба за
имовинскоправне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове / Правни и општи
послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 припрема документацију за подношење захтева за утврђивања јавног интереса и
експропријацију непокретности (за енергетске објекте)
 обавља припремне активности на изради уговора о преносу права својине, службености,
закупа и друге уговоре из области рада Одељења
 учествује у поступку експропријације пред надлежним општинским органима
 учествује у раду Комисија за имовинско правне односе
 води евиденције о уговорима, имовинско-правном статусу енергетских објеката и другим
актима
 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.

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 права

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 - правосудни испит, возачка дозвола;

Шифра: 435
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за решавање имовинскоправних односа за енергетске
објекте

Организациона целина

Одељењe за решавање имовинскоправних односаза енергетске објекте / Служба за
имовинскоправне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове / Правни и општи
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послови
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

послови стручног сарадника
 припрема захтеве за утврђивања јавног интереса и експропријацију непокретности за
енергетске објекте
 израђује уговоре о преносу права својине, службености, закупа и друге уговоре из области
рада Одељења/Службе
 заступа ЈП ЕМС у поступку експропријације и накнаде за екроприсану непокретност
 сарађује са надлежним државниморганима у циљу регулисања имовинско правних односа
на инвестиционим објектима
 учествује у раду Комисија за имовинско правне односе
 учествује у припреми и изради општих аката из домена рада Одељења
 даје правна мишљења везано за предмете у раду
 врши обраду и ажурирање НЕП образаца за енергетске објекте
 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.


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 права

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - правосудни испит, возачка дозвола;

Шифра: 436
Назив посла:

Специјалиста за решавање имовинскоправних односа за енергетске објекте

Организациона целина

Одељењe за решавање имовинскоправних односа за енергетске објекте / Служба за
имовинскоправне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове / Правни и општи
послови

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 покреће посупке утврђивања јавног интереса и поступкe експропријације непокретности за
енергетске објекте
 израђује уговоре о преносу права својине, службености, закупа и друге уговоре из области
рада Службе
 заступа ЈП ЕМС у поступку експропријације и накнаде за екроприсану непокретност
 припрема предлоге одлука за органе управљања из делокруга рада Одељења
 даје правна мишљења у домну рада Одљења
 израђује опште акате из домена рада Одељења
 учествује у раду Комисија за имовинско правне односе
 по потреби сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласност, мишљења и других аката у домену рада Службе
 врши обраду и ажурирање НЕП образаца
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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
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 права

Радно искуство

минимум 3 годинe

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 - правосудни испит, возачка дозвола;

Шифра: 437
Назив посла:

Координатор Одељења за прибављање, располагање и упис права на енергетским
објектима

Организациона целина

Одељење за прибављање, располагање и упис права на енергетским објектима / Служба за
имовинско-правне послове за енергетске објекте/Сектор за правне послове / Правни и општи
послови

Врста посла

послови координатора oдељења / групе послова
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира, организује и руководи радом Одељења
 организује, координира и спроводи послове прикупљања, систематизовања и правне
обраде документације која је основ за упис стварних права у јавне књиге
 врши подношење захтева за упис права на непокретности и правима на њима (за
енергетске објекте)
 сарађује са надлежним државним органима у поступку уписа својине и других облика
имовинских права (располагања и коришћења) на енергетским објектима Предузећа
 решава имовинске односе и прикупља планске документе - листови непокретности, копија
планова, планских аката
 организује и прати евиденције о стварним правима на енергетским објектима, на
земљишту и пословним објектима Предузећа
 сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу прибављања
сагласност, мишљења и других аката у домену рада Службе
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Одељења/Службе и прелаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС
са изменама у законској регулативи
 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 права

Радно искуство

минимум 2 годинe

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: правосудни испит, возачка дозвола;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 438
Назив посла:

Стручни сарадник за прибављање, располагање и упис права на енергетским објектима

Организациона целина

Одељење за прибављање, располагање и упис права на енергетским објектима / Служба за
имовинско-правне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове / Правни и општи
послови

Врста посла

Послови стручног сарадника
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Опис посла

 спроводи послове прикупљања, систематизовања и правне обраде документације која је
основ за упис стварних права у јавне књиге (за енергетске објекте)
 врши подношење захтева за упис права у јавну књигу о непокретности и правима на њима
 прикупља планска документа - листове непокретности, копије планова, планских аката,
 води и ажурира евиденције о стеченим стварним правима на електро енергетским
објектима, на земљишту и пословним објетима Предузећа
 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 права

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;

Шифра: 439
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за прибављање, располагање и упис права на
енергетским објектима

Организациона целина

Одељење за прибављање, располагање и упис права на енергетским објектима / Служба за
имовинско-правне послове за енергетске објекте / Сектор за правне послове / Правни и општи
послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 врши подношење захтева за упис права у јавну књигу о непокретности и правима на њима
(за енергетске објекте)
 сарађује са надлежним државним органима у поступку уписа јавне својине и других облика
имовинских права на непокретностима Предузећа
 решава имовинске односе и прикупља планска документа - листове непокретности, копије
планова, планских аката
 води и ажурира евиденције о стеченим стварним правима на енергетским објектима, на
земљишту и пословним објектима Предузећа
 предлаже мере за унапређење процеса рада 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



самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада

Додатни опис



самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада
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максимални ниво

Повећани ризици:



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 права

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

пожељно: правосудни испит, возачка дозвола;

Служба за право енергетике и међународноправну сарадњу
 Шеф Службе за право енергетике и међународноправну сарадњу
Одељење за право енергетике
 Координатор Одељења за право енергетике
 Стручни сарадник за право енергетике
 Самостални стручни сарадник за право енергетике
 Специјалиста за право енергетике
Одељење за међународно правну сарадњу
 Координатор Одељења за међународноправну сарадњу
 Стручни сарадник за међународноправну сарадњу
 Самостални стручни сарадник за међународноправну сарадњу
 Специјалиста за међународноправнусарадњу
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Шифра: 440
Назив посла:

Шеф Службе за право енергетике и међународноправну сарадњу

Организациона целина

Служба за право енергетике и међународноправну сарадњу / Сектор за правне послове /
Правни и општи послови

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира, организује и руководи радом Службе
 иницира и учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права
енергетике и других аката из домена рада Службе
 обезбеђује израду уговора, споразума и других аката којима се регулише приступ,
повезивање на систем и коришћење преносног система
 сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу прибављања
сагласности и других аката
 врши контролу учешћа у раду радних тела и комисија за послове енергетике у домену
рада Службе
 обавља правне послове за потребе управљања преносним системом и послове тржишта
електричне енергије
 врши контролу обављања послова у домену међународно правне сарадње и учествује у
раду радних теле за правна питања међународних организација и удружења оператора
преносних система (ENTSO)
 обезбеђује израду уговора из области међународно-правне сарадње
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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.


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 чији рад координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

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

пожељно – правосудни испит, вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 441
Назив посла:

Координатор Одељења за право енергетике
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Организациона целина

Одељење за право енергетике / Служба за право енергетике и међународноправну сарадњу /
Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

Послови координатора oдељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира, организује и руководи радом Одељења
 иницира и учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права
енергетике и других аката из домена рада Службе
 обезбеђује израду уговора, споразума и других аката којима се регулише приступ,
повезивање на систем и коришћење преносног система
 сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу прибављања
сагласности и других аката
 врши контролу учешћа у раду радних тела и комисија за послове енергетике у домену
рада Службе
 обавља правне послове за потребе управљања преносним системом и послове тржишта
електричне енергије
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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


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 права

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; тимски рад;

Шифра: 442
Назив посла:

Стручни сарадник за право енергетике

Организациона целина

Одељење за право енергетике / Служба за права енергетике и међународноправну сарадњу /
Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права енергетике и
других аката из домена рада Службе
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 асистира у управним поступцима везаним за прикључења корисника на преносни
електроенергетски систем
 aсистира у изради уговора, споразума и других аката којима се регулише приступ,
повезивање на систем и коришћење преносног система
 асистира при обављању правних послова за потребе управљања преносним системом и
послове тржишта електричне енергије
 асистира у нормативно-правним пословима из делокруга рада Одељења
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.
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 права

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

тимски рад;

Шифра: 443
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за право енергетике

Организациона целина

Одељење за право енергетике / Служба за права енергетике и међународноправну сарадњу /
Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права енергетике и
других аката из домена рада Службе
 учествује у управним поступцима везаним за прикључења корисника на преносни
електроенергетски систем и заступање Предузећа у свим поступцима који проситичу из
домаћих прописа из области енергетике
 учествује у изради уговора, споразума и других аката којима се регулише приступ,
повезивање на систем и коришћење преносног система
 учествује у раду радних тела и комисија за послове енергетике
 асистира при обављању правних послова за потребе управљања преносним системом и
послове тржишта електричне енергије
 учествује у изради уговора и обавља друге поверене послове из домена
међународноправне сарадње
 учествује у изради уговора за обезбеђење системскихуслуга и пословима
прибављањапотребних лиценци
 учествује у нормативно-правним пословима из делокруга рада Одељења
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, националне и
интерне стандарде у области надлежности Службе
 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:



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 права

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

тимски рад;

Шифра: 444
Назив посла:

Специјалиста за право енергетике

Организациона целина

Одељење за право енергетике / Служба за права енергетике и међународноправну сарадњу /
Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права енергетике и
других аката из домена рада Службе
 самостално врши израду уговора, споразума и других аката којима се регулише приступ,
повезивање на систем и коришћење преносног система
 учествује у сарадњи са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласност и других аката
 учествује у раду радних тела и комисија за послове енергетике
 обавља правне послове за потребе управљања преносним системом и послове тржишта
електричне енергије
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.


прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у организационој јединици у којој је
распоређен

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

470

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

минимум 3 годинe

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

тимски рад;

Шифра: 445
Назив посла:

Координатор Одељења за међународно-правну сарадњу

Организациона целина

Одељење за међународноправну сарадњу / Служба за право енергетике и међународноправну
сарадњу / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

Послови координатора oдељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира, организује и руководи радом Одељења
 иницира и учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права
енергетике, међународно-правне сарадње и других аката из домена рада Службе
 врши контролу обављања послова у домену међународно правне сарадње и учествује у
раду радних теле за правна питања међународних организација и удружења оператора
преносних система (ENTSO)
 обезбеђује израду уговора из области међународно-правне сарадње
 учествује у раду међународних тела и асоцијација
 координира правне послове и пружа подршку Предузећу у извршавању свих обавеза које
проистичу из међународних прописа у области права енергетике
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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


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 права
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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; тимски рад;

Шифра: 446
Назив посла:

Стручни сарадник за међународно-правну сарадњу

Организациона целина

Одељење за међународно-правну сарадњу / Служба за права енергетике и
међународноправну сарадњу / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права енергетике и
других аката из домена рада Службе
 асистира у изради уговора и обавља друге поверене послове из домена
међународноправне сарадње
 асистира у правним пословима и као подршка Предузећа у извршавању свих обавеза које
проситичу из међународних прописа из области енергетике
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.

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 права

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;
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Шифра: 447
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за међународно-правну сарадњу

Организациона целина

Одељење за међународно-правну сарадњу / Служба за права енергетике и
међународноправну сарадњу / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права енергетике и
других аката из домена рада Службе
 учествује у раду међународних тела и асоцијација
 учествује у изради уговора и обавља друге поверене послове из домена
међународноправне сарадње
 учествује у правним пословима и као подршка Предузећа у извршавању свих обавеза које
проситичу из међународних прописа из области енергетике
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.


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 права

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;

Шифра: 448
Назив посла:

Специјалиста за међународно-правну сарадњу

Организациона целина

Одељење за међународно-правну сарадњу / Служба за права енергетике и
међународноправну сарадњу / Сектор за правне послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из области права енергетике и
других аката из домена рада Службе
 самостално врши израду уговора, споразума и других аката којима се регулише приступ,
повезивање на систем и коришћење преносног система
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 учествује у сарадњи са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласност и других аката
 учествује у раду радних тела и комисија за послове енергетике
 учествује у раду међународних тела и асоцијација
 учествује у изради уговора и обавља друге поверене послове из домена
међународноправне сарадње
 учествује у правним пословима као подршка Предузећу у извршавању свих обавеза које
проситичу из међународних прописа из области енергетике
 израђује уговоре и обавља и друге поверене послове међународноправне сарадње
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.
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
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 права

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

тимски рад;

Сектор зa опште послове

 Руководилац Сектора за опште послове
 Стручњак за праћење уговора велике вредности
 Секретарица
Шифра: 449
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за опште послове
Сектор за опште послове/Правни и општи послови
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:

организује, координира и руководи радом Сектора
припрема планове рада, развоја и извршења послова из делокруга рада Сектора
стара се о стручном и ефикасном извршењу послова из делокруга рада Сектора
усклађује рад Сектора са другим организационим деловима ЈП ЕМС и субјектима ван
ЈП ЕМС
сарађује са надлежним државним органима и организацијама у поступку припреме и
доношења аката из делокруга рада JП ЕМС
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
надлежних државних органа које се односе на рад и пословање ЈП ЕМС
прати, проучава и примењује позитивне прописе, стандарда Европске уније и
међународне уговорe и иницира, предлаже и учествује у уређивању питања од
значаја за обављање делатности ЈП ЕМС неопходних за њихово спровођење и
реализацију у ЈП ЕМС
стара се о остваривању других правних функција у оквиру пословних потреба ЈП
ЕМС или ради извршавања обавеза ЈП ЕМС, као пословног и правног субјекта у
складу са прописима и општим актима.



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 права

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: 450
Назив посла:

Стручњак за праћење уговора велике вредности

Организациона
целина

Сектор за опште послове/Правни и општи послови

Врста посла

послови стручњака



Опис посла



координира и учествује у изради уговора велике вредности и нарочитог степена
сложености предмета уговора, решава одштетне захтеве, захтеве везане за измене
уговора, усклађивање цене и рокова и изради измена и анекса уговора
пружа логистичко-правну подршку у процесу реализације уговора велике вредности и
нарочитог степена сложености другим организационим деловима и даје потребна
стручна објашњења
прати, проучава и примењује позитивне прописе, комунитарно право, међународнопословно право и правила и конвенције у вези међународне трговине и предлаже
усаглашавање пословања ЈП ЕМС са изменама у законској и подзаконској регулативи
прибављање решења, мишљења и сагласности релевантних надлежних институција и
органа у циљу обезбеђивања услова за реализацију уговора
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:





припрема извештаје и анализе на захтев интерних и екстерних корисника
учествује у припреми документације и поднесака у арбитражним и судским поступцима
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 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

минимум 5 година на пословима уговарања

Познавање рада на
рачунару

обавезно – Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

презентационе и комуникационе вештине, тимски рад

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за опште послове/Правни и општи послови / 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
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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 послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и
решавање имовинско-правних односа за неенергетске објекте
 Шеф Службе за послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и
решавање имовинско-правних односа за неенергетске објекте
Одељење за послове органа управљања и нормативу
 Координатор Одељења за послове органа управљања и нормативу
 Стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу
 Самостални стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу
 Специјалиста за послове органа управљања и нормативу
 Специјалиста организатор за послове органа управљања и нормативу
Одељење за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за
неенергетске објекте
 Координатор Одељења за стамбене послове и решавање имовинско-правних
односа за неенергетске објекте
 Стручни сарадник за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа
за неенергетске објекте
 Самостални стручни сарадник за стамбене послове и решавање имовинскоправних односа за неенергетске објекте
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 Специјалиста за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за
неенергетске објекте
Шифра: 451
Назив посла:

Шеф Службе за послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и решавање
имовинско-правних односа за неенергетске објекте

Организациона целина

Служба за послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и решавање имовинскоправних односа за неенергетске објекте / Сектор за опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и руководи радом Службе
 иницира и учествује у изради општих аката из домена рада Службе, учествује у припреми
других општих аката из делокруга рада Предузећа и других привредних субјеката које је
основало Предузеће (осим радно-правних аката)
 обезбеђује израду стручних мишљења у циљу решавања спорних правних питања из
домена рада Службе
 организује, координира и спроводи послове послове у вези имовинско правног статуса
неенергетских објеката ЈП ЕМС
 координира коресподенцију са надлежним институцијама у циљу прибављања
сагласности, дозвола и мишљења из домена рада Службе
 организује припрему материјала и заказивање седница органа управљања
 организује послове из домена решавања стамбених потреба запослених
 организује послове везане за статусни положај Предузећа
 организује правне послове везане за однос Предузећа са зависним привредним
друштвима (осим радноправних аката)
 обезбеђује ажурирање базе интерних општих аката ЈП ЕМС (осим радноправних аката)
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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.


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 чији рад координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права.

Радно искуство

минимум 3 годинe

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

вештине руковођења; тимски рад;
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Шифра: 452
Назив посла:

Координатор Одељења за послове органа управљања и нормативу

Организациона целина

Одељење за послове органа управљања и нормативу / Служба за послове органа управљања,
нормативу, стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске објекте
/ Сектор за опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови коодринатора одељења / групе послове





Опис посла






Додатни опис средњи
ниво

коорднира и руководи радом Одељења
обавља правне послове везане за рад и одлучивање органа управљања у Предузећу
врши правну контролу предложених аката, одлука и других докумената
контролише и надзире прописану процедуру за рад органа управљања и њихово
одлучивање
учествује у изради општих аката из домена рада Службе, као и припреми других општих
аката из делокруга рада Предузећа и других привредних субјеката које је основало
Предузеће
даје стручна правна мишљења из области рада Одељења
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
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 права.

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 453
Назив посла:

Стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу

Организациона целина

Одељење за послове органа управљања и нормативу / Служба за послове органа управљања,
нормативу, стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске објекте

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

479

/ Сектор за опште послове / Правни и општи послови
Врста посла

Опис посла

послови стручног сарадника
 асистира у обављању правних и организационих послова везаних за рад и одлучивање
органа управљања у Предузећу
 упознаје се са садржајем предлога одлука и прописаном процедуром за органе
управљања Предузећем
 учетвује у активностима заказивања седница,као и у припреми и дистрибуцији материјала
за седнице органа управе
 учествује у изради општих аката из домена рада Службе и врши припрему других општих
аката из делокруга рада Предузећа и других привредних субјеката које је основало
Предузеће
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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 и докумената из домена радазраду

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права.

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

Шифра: 454
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за послове органа управљања и нормативу

Организациона целина

Одељење за послове органа управљања и нормативу / Служба за послове органа управљања,
нормативу, стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске објекте
/ Сектор за опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 обавља правне и организационе послове везане за рад и одлучивање органа управљања
у Предузећу
 учествује у изради предлога одлука и врши правну контролу предлога одлука других
организационих целина
 примењује прописану процедуру за рад органа управљања и њихово одлучивање
 учествује у активностима везано за заказивање седница, припрему и дистрибуцију
материјала за седнице органа управе
 израђује општа акта из домена рада Службе и врши припрему других општих аката из
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делокруга рада Предузећа и других привредних субјеката које је основало Предузеће
 учествује у припреми стручних правних мишљења из области рада Одељења
 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.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



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 права.

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 455
Назив посла:

Специјалиста за послове органа управљања и нормативу

Организациона целина

Одељење за послове органа управљања и нормативу / Служба за послове органа управљања,
нормативу, стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске објекте
/ Сектор за опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 обавља правне и организационе послове везане за рад и одлучивање органа управљања
у Предузећу
 израђује предлоге одлука и врши правну контролу предлога одлука других организационих
целина
 примењује прописану процедуру за рад органа управљања и њихово одлучивање
 координира активности везано за заказивање седница, припрему и дистрибуцију
материјала за седнице органа управе
 израђује општа акта из домена рада Службе и врши припрему других општих аката из
делокруга рада Предузећа и других привредних субјеката које је основало Предузеће
 припрема и даје стручна правна мишљења из области рада Одељења
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




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 права.

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

Шифра: 456
Назив посла:

Специјалиста организатор за послове органа управљања и нормативу

Организациона целина

Одељење за послове органа управљања и нормативу / Служба за послове органа управљања,
нормативу, стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске објекте
/ Сектор за опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 самостално врши организационе послове везане за рад органа управљања у Предузећу
 врши заказивање седница, координира припрему и дистрибуцију материјала за седнице
органа управе
 води записнике са седница органа управљања, књиге одлука, као и друге евиденције
везане за рад и одлучивање органа управљања у Предузећу
 израђује потребне извештаје и анализе из домена рада органа управљања Предузећа и
припрема и дистрибуира потребан материјал за рад ових органа
 обаља 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.


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 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

пожељно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 457
Назив посла:

Координатор Одељења за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за
неенергетске објекте

Организациона целина

Одељење за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске
објекте / Служба за послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и решавање
имовинско-правних односа за неенергетске објекте / Сектор заопште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови коодринатора одељења / групе послове





Опис посла







Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

коорднира и руководи радом Одељења
учествује у изради општих аката из домена рада Одељења
води послове из стамбене области Предузећа
води послове везане за имовинско-правне послове за неенергетске објекте и подноси
захтеве за упис права у јавну књигу на непокретности и правима на њима за неенергетске
објекте
организује, координира и спроводи послове прикупљања, систематизовања и правне
обраде документације која је основ за упис стварних права за неенергетске објекте
организује и прати,води и ажурира евиденције о стеченим стварним правима на
енергетским објектимана земљишту и пословним објектима Предузећа
даје стручно правно мишљење из области рада Одељења
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
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

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права.

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, основни ниво
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Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 458
Назив посла:

Стручни сарадник за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за
неенергетске објекте

Организациона целина

Одељење за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске
објекте / Служба за послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и решавање
имовинско-правних односа за неенергетске објекте / Сектор за опште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 спроводи послове прикупљања, систематизовања и правне обраде документације која је
основ за упис стварних права у јавне књиге за неенергетске објекте,
 прикупља документацију и податке из домене стамбене проблематике потребне за рад
Одељења
 води и ажурира евиденције о стеченим стварним правима на неенергетским објектима,
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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 права.

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

Шифра: 459
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за стамбене послове и решавање имовинско-правних
односа за неенергетске објекте

Организациона целина

Одељење за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске
објекте / Служба за послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и решавање
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имовинско-правних односа за неенергетске објекте / Сектор за опште послове / Правни и
општи послови
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

послови стручног сарадника






учествује у припреми стручних правних мишљења из области рада Одељења
сарађује са Комисијом за стамбене послове ЈП ЕМС и поткомисијама у Погонима
припрема потребне извештаје и анализе из домена стамбене проблематике Предузећа
учествује у припреми одлуке за коришћење службених станова
подноси захтеве за упис права у јавну књигу о непокретностима и правима на њима за
неенергетске објекте
 сарађује са надлежним државним органима у поступку уписа јавне својине и других облика
имовинских права за неенергетске објекте
 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.


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 права.

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 460
Назив посла:

Специјалиста за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за
неенергетске објекте

Организациона целина

Одељење за стамбене послове и решавање имовинско-правних односа за неенергетске
објекте / Служба за послове органа управљања, нормативу, стамбене послове и решавање
имовинско-правних односа за неенергетске објекте / Сектор за опште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







припрема и даје стручна правна мишљења из области рада Одељења
прати радКомисије за стамбене послове ЈП ЕМС и поткомисија у Погонима
припрема потребне извештаје и анализе из домене стамбене проблематике Предузећа
припрема одлуке за коришћење службених станова
подноси захтеве за упис права у јавну књигу о непокретности и правима на њима за
неенергетске објекте)
 сарађује са надлежним државним органима у поступку уписа јавне својине и других облика
имовинских права на непокретностима Предузећа
 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.


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 права.

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

Служба за уговоре и привредно-правне послове
 Шеф Службе за уговоре и привредно-правне послове
Одељење за послове уговарања
 Координатор Одељења за послове уговарања
 Стручни сарадник за послове уговарања
 Самостални стручни сарадник за послове уговарања
 Специјалиста за послове уговарања
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Одељење за привредно-правне послове
 Координатор Одељења за привредно-правне послове





Стручни сарадник за привредно-правне послове
Самостални стручни сарадник за привредно-правне послове
Специјалиста за привредно-правне послове
Администратор

Шифра: 461
Назив посла:

Шеф Службе за уговоре и привредно-правне послове

Организациона целина

Служба за уговоре и привредно-правне послове/Сектор за опште послове / Правни и општи
послови

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира, организује и руководи радом Службе
 обезбеђује израду уговора везаних за рад и пословање ЈП ЕМС у унутрашњем и
спољнотрговинском промету, уговора о донацијама, спонзорству и хуманитарној помоћи
 обезбеђује давање правних мишљења у домену рада Службе
 обезбеђује сарадњу са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласности, мишљења и других аката
 организује учешће Службе у раду комисија за јавне набавке, као и у комисијама за доделу
уговаора на које се не примењује Закон о јавним набавкама
 организује учешће Службе у раду комисија за израду тендера и уговора који се
финансирају из међународних кредита и донација
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и прелаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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.


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 права.

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
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Посебна знања и
вештине

пожељно - сертификат за Службеника за јавне набавке;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 462
Назив посла:

Координатор Одељења за послове уговарања

Организациона целина

Одељење за послове уговарања / Служба за уговоре и привредно правне послове / Сектор за
опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови координатора oдељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира, организује и руководи радом Одељења
 координира израду уговора везаних за рад и пословање ЈП ЕМС у унутрашњем и
спољнотрговинском промету, уговора о донацијама, спонзорству и хуманитарној помоћи
 координира сарадњу са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласности, мишљења и других аката
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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


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 права.

Радно искуство

минимум 3 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 -сертификат за службеника за јавне набавке;
вештине руковођења; тимски рад;
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Шифра: 463
Назив посла:

Стручни сарадник за послове уговарања

Организациона целина

Одељење за послове уговарања / Служба за уговоре и привредно-правне послове / Сектор за
опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 учествује у изради уговоре везане за рад и пословање ЈП ЕМС у унутрашњем и
спољнотрговинском промету
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке, као и у
Комисијама за доделу уговора на које се не примењује Закон о јавним набавкама
 израђује уговоре о донацијама, спонзорству и хуманитарној помоћи
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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 права.

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 -сертификат за службеника за јавне набавке;

Шифра: 464
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за послове уговарања

Организациона целина

Одељење за послове уговарања / Служба за уговоре и привредно-правне послове / Сектор за
опште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 припрема правна мишљења из домена рада Службе
 сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу прибављања
сагласност, мишљења и других аката
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке, као и у
Комисијама за доделу уговора на које се не примењује Закон о јавним набавкама
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 израђује уговоре о донацијама, спонзорству и хуманитарној помоћи
 израђује уговоре о продаји
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи,
 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:



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 права.

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

пожељно -сертификат за службеника за јавне набавке;

Шифра: 465
Назив посла:

Специјалиста за послове уговарања

Организациона целина

Одељење за послове уговарања / Служба за уговоре и привредно-правне послове / Сектор
заопште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 изрђује уговоре везане за рад и пословање ЈП ЕМС у унутрашњем и спољнотрговинском
промету
 обезбеђује давање правних мишљења у домену рада Службе, учествује у решавању
спорних правних питања и изради комплексних правних анализа
 сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу прибављања
сагласности, мишљења и других аката
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке, као и у
Комисијама за доделу уговаора на које се не примењује Закон о јавним набавкама
 учествује у раду Комисије за израду тендера и уговора који се финансирају из
међународних кредита и донација,
 израђује уговоре о донацијама, спонзорству и хуманитарној помоћи
 израђује уговоре о продаји
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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 права.

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 -сертификат за службеника за јавне набавке;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 466
Назив посла:

Координатор Одељења за привредно-правне послове

Организациона целина

Одељење за привредно-правне послове / Служба за уговоре и привредно-правне послове /
Сектор заопште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови координатора oдељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 координира, организује и руководи радом Одељења
 координира израду мишљења и комплексне правне анализе из делокруга рада
Одељења/Службе
 координира сарадњу са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласност, мишљења и других аката
 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из домена рада Одељења/Службе
 координира израду интерних наруџбеница и реализацију јавних набавки у делу који се
односи на рад извршног директора за правне и опште послове
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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


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
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права.

Радно искуство

минимум 3 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

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 467
Назив посла:

Стручни сарадник за привредно-правне послове

Организациона целина

Одељење за привредно-правне послове / Служба за уговоре и привредно-правне послове /
Сектор заопште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 асистира у сарадњи са надлежним државним органима и организацијама у циљу
прибављања сагласност, мишљења и других аката
 асистира у изради општих и посебних аката Предузећа из домена рада Одељења/Службе
 асистира у изради интерних наруџбеница и реализација јавних набавки у делу који се
односи на рад извршног дирекотра за правне и опште послове
 прикупља податке за регистар налаза и налога инспекцијских органа и предузетих мера
ради поступања по истим
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи
 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 права.

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
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вештине

Шифра: 468
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за привредно-правне послове

Организациона целина

Одељење за привредно-правне послове / Служба за уговоре и привредно-правне послове /
Сектор заопште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 давање правних мишљења, стручна обрада питања и израда анализа, извештаја и других
стручних материјала на основу одговарајућих података из делокруга рада
Одељења/Службе
 сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу прибављања
сагласност, мишљења и других аката
 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из домена рада Одељења/Службе
 израда интерних наруџбеница и реализација јавних набавки у делу који се односи на рад
извршног дирекотра за правне и опште послове
 вођење регистра налаза и налога инспекцијских органа и предузетих мера ради
поступања по истим, припрема извештај о предузетим мерама по налогу/налазу
инспекцијских органа
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи,
 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 права.

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
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Шифра: 469
Назив посла:

Специјалиста за привредно-правне послове

Организациона целина

Одељење за привредно-правне послове / Служба за уговоре и привредно-правне послове /
Сектор заопште послове / Правни и општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује мишљења и комплексне правне анализе из делокруга рада Одељења/Службе
 сарађује са надлежним државним органима и организацијама у циљу прибављања
сагласност, мишљења и других аката
 учествује у изради општих и посебних аката Предузећа из домена рада Одељења/Службе
 израда интерних наруџбеница и реализација јавних набавки у делу који се односи на рад
извршног директора за правне и опште послове
 прати регистар налаза и налога инспекцијских органа и предузетих мера ради поступања
по истим
 сачињава извештај о предузетим мерама по налогу/налазу инспекцијских органа
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са
изменама у законској регулативи,
 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
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 права.

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

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 737
Назив посла:

Администратор

Организациона целина

Одељење за привредно правне послове / Служба за уговоре и привредно-правне послове /
Сектор за опште послове / Правне и опште послове

Врста посла

послови референта
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Опис посла

 стара се о уредности поште и материјала који стижу у Сектор и благовремено доставља
обрађивачима
 врши достављање свих поднесака из домена рада Сектора и води евиденцију о истим
(време, место, датум)
 прати административну реализацију свих предмета из домена рада Сектора
 води регистар налаза и налога инспекцијских органа и предузетих мера ради поступања
по истим на нивоу предузећа
 сачињава интерне наруџбенице и води евиденцију уговора и њихове реализације из
домена рада извршног директора за правне и опште послове
 води евиденцију закључених уговора из домена рада Службе за уговоре
 води све потребне евиденције из домена рада Сектора
 израђује извештаје ( кварталне) по евиднцијама и доставља их шефу одговарајуће
службе
 врши скенирање, умножавање, достављање материјала
 формира, води и стара се о архивирању окончаних предмета
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла
 обавља и друге послове по налогу руководиоца Сектора

Додатни опис средњи
ниво



израђује извештаје из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




израђује извештаје из домена свог рада
стара се о правилној примени свих процедура у домену свог 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

пожељно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

Служба за управљање документима и опште послове
 Шеф Службе за управљање документима и опште послове
 Стручни сарадник за административнe послове
 Самостални сарадник за административне послове
 Референт сарадник за административну подршку
 Самостални референт за административну подршку
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Шифра: 470
Назив посла:

Шеф Службе за управљање документима и опште послове

Организациона целина

Служба за управљање документима и опште послове / Сектор за опште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 организује и координира рад Службе
 непосредно контролише извршиоце и квалитет извршених услуга које се односе
канцеларијско и архивско пословање и остале послове из домена рада Службе
 врши координацију послова који се односе на канцеларијско и архивско пословење на
нивоу ЈП ЕМС
 учествује у припрема подлога за израду Плана пословања за позиције из надлежности
Службе;
 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
 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 чији рад координира.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

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

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

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 471
Назив посла:

Стручни сарадник за административне послове

Организациона целина

Служба за управљање документима и опште послове / Сектор заопште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

 стара се о уредности огласних табли, благовременом оглашавању и скидању оглашеног
материјала по истеку прописаног рока и архивирању оглашених аката
 врши умножавање материјала за оглашавање на огласним таблама уз службену белешку
на полеђини акта о датуму оглашавања и датуму када акт треба да буде скинут са огласне
табле
 вођење евиденције о датуму када је акт оглашен и скинут са огласне табле
 вођење евиденције о датуму супања на снагу, односно престанку важења оглашених
аката
 вођење евиденције о важећим објављеним актима и евиденцију о неважећим актима
 по потреби, врши пријем, завођење и дистрибуцију поште и обавља и курирске послове
 по потреби обавља послове архивског пословања – преузимање и сређивање материјала,
обележавање и паковање, одлагање и излучивање
 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, без обзира на стручну област

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

Шифра: 472
Назив посла:

Самостални сарадник за административне послове

Организациона целина

Службеза управљање документима и опште послове / Сектор за опште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 стара се о уредности огласних табли, благовременом оглашавању и скидању оглашеног
материјала по истеку прописаног рока и архивирању оглашених аката
 по потреби, врши пријем, завођење и дистрибуцију поште и обавља и курирске послове
 врши умножавање материјала за оглашавање на огласним таблама уз службену белешку
на полеђини акта о датуму оглашавања и датуму када акт треба да буде скинут са огласне
табле
 вођење евиденције о датуму када је акт оглашен и скинут са огласне табле
 вођење евиденције о датуму ступања на снагу, односно престанку важења оглашених
аката
 по потреби , обавља послове архивског пословања
 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



води потребну евиденцију 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, без обзира на стручну
област

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

Шифра: 473
Назив посла:

Референт сарадник за административну подршку

Организациона целина

Службa за управљање документима и опште послове / Сектор за опште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 врши умножавање материјала, стара се о исправности машина за фотокопирање и прати
потрошњу материјала;
 врши пријем, отварање, прегледање, евидентирање и распоређивање поште;
 врши доставу и отпремање поште;
 обавља курирске послове;
 преузима регистратурски материјал и архивску грађу од запослених ради смештаја у
архивски депо;
 сређује, одлаже у архивске полице, чува и стара се о заштити регистратурског материјала
и архивске грађе која се налази у архивском депоу;
 израђује Архивску књигу и препис доставља надлежном архиву;
 спроводи поступак излучивања и уништавања безвредног регистратурског материјала
коме је истекао рок чувања;
 израђује попис архивске грађе којој је истекао рок чувања од 30 година од момента
настанка и предаје је надлежном архиву на даље чување;
 стара се о коришћењу регистратурског материјала и архивске грађе у депоу и о томе води
неопходне евиденције;
 организује и врши оглашавање аката на огласним таблама;
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


води потребне евиденције из домена свог рада




води потребне евиденције из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у организационој јединици у којој је
распоређен

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

498

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

пожељно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - Уверење о положеном стручном испиту из области архивског пословања

Шифра: 474
Назив посла:

Самостални референт за административну подршку

Организациона целина

Службa за управљање документима и опште послове / Сектор за опште послове / Правни и
општи послови

Врста посла

послови референта





Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

врши пријем, завођење,прегледање, евидентирање, дистрибуцију и отпремање поште
припрема регистратурског материјала за преузимање
примопредаја регистратурског материјала и архивске грађе приликом преузимања,
смештај, чување и заштита архивске грађе и регистратурског материјала у архивском
депоу,
спровођење поступка излучивања и уништавања безвредног регистратурског материја,
израда архивске књиге
предаја архивске грађе надлежном архиву на даље чување
води неопходне евиденције у вези коришћења архивске грађе и регистратурског
материјала
по потреби, обавља курирске послове;
врши оглашавање аката на огласним таблама;
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла


води потребне евиденције из домена свог рада




води потребне евиденције из домена свог рада
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

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

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

пожељно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - Уверење о положеном стручном испиту из области архивског пословања

ЉУДСКИ РЕСУРСИ



Извршни директор за људске ресурсе




Пословни секретар



Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 7
Назив посла:

Извршни директор за људске ресурсе

Организациона целина
Људски ресурси
Врста посла

Послови Генералног директора, Заменика генералног директора и Извршних директора


Опис посла

Повећани ризици:

организује, обједињује и усмерава обављање најсложенијих послова развоја људских
потенцијала и радноправних послова и нормативе јавног предузећа;

припрема планове рада, развоја и пословања који се односе на делокруг послова за
које је надлежан;

анализира, прати и координира рад Сектора са другим организационим деловима у
јавном предузећу и субјектима ван јавног предузећа;

благовремено информише Директора и Заменика директора и предлаже
предузимање мера,односно доношење одговарајућих одлука;

спроводи налоге правосудних, управних и других државних органа и организација
који се односе на област радноправних односа;

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 - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво
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Познавање страног
језика
Посебна знања и
вештине

обавезно - енглески језик, виши ниво

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Људски ресурси / 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

Људски ресурси / 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

Људски ресурси / 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 за развој људских потенцијала

 Руководилац Сектора за развој људских потенцијала


Стручњак за развој људских потенцијала
 Секретарица
Шифра: 475
Назив посла:
Руководилац Сектора за развој људских потенцијала
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Сектор за развој људских потенцијала / Људски ресурси
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






координира и организује рад Служби у његовој надлежности
координира израдом и ажурирањем базе потенцијалних кандидата
организује и спроводи оглашавање и реализацију процеса професионалне
селекције кандидата (интерних и екстерних)
организује и спроводи селекциону процедуру (тестирање; процена компетенција;
интревју) у складу са законодавном регулативом
израђује извештаје са препоруком кандидата; координира и организује послове
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Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

везане за обуке (интерне и екстерне)
учествује у изради правилника, одлука и других општих аката везаних за делокруг
рада Службе
координира и учествује у организацији процене радне успешности запослених
учествује у изради техничке документације за сачињавање тендерске документације
и Kомисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области
надлежности Службе
предлаже и учествује у реализацији развојних пројеката у области професионалне
селекције-евалуација ефеката селекционе процедуре
развој метода и техника селекције; идентификује, процењује и прати ризике у
организационој целини којом руководи.



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 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 - MS 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;

Шифра: 476
Назив посла:

Стручњак за развој људских потенцијала

Организациона целина

Сектор за развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручњака




Опис посла






учествује у свим пословима образовања, стручног усавршавања и оспособљавања
запослених у ЈП ЕМС
сачињава најважније и најсложеније пројекте везане за развој људских потенцијала у
ЈП ЕМС и учествује у реализацији развојних пројеката у области професионалне
селекције
сачињава најбоља решења за реализацију процеса професионалне селекције
кандидата (интерних и екстерних)
предлаже најефикаснија решења за селекциону процедуру (тестирање; процена
компетенција; интревју) у складу са законодавном регулативом
учествује у изради правилника, одлука и других општих аката везаних за делокруг
рада Службе
координира и учествује у организацији процене радне успешности запослених
предлаже организацију и реализацију Team building активности
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Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области
надлежности Службе
врши развој метода и техника селекције
идентификује, процењује и прати ризике у свим организационим јединицама ЈП ЕМС
рад у САП-у и извештавање из САП-а
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 у циљу ефикаснијег рада и
побољшања процеса
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 5 година на пословима

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

презентационе и комуникационе вештине; тимски рад

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за развој људских потенцијала / Људски ресурси / 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

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања
запослених
 Шеф Службе за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања
запослених
 Стручни сарадник за образовање и стручно усавршавање запослених – на
стручном оспособљавању
 Стручни сарадник за образовање и стручно усавршавање запослених
 Самостални стручни сарадник за образовање и стручно усавршавање
запослених
 Специјалиста за образовање и стручно усавршавање запослених
 Стручни сарадник за нормативу из области образовања и стручног
усавршавања
 Самостални стручни сарадник за нормативу из области образовања и стручног
усавршавања
 Специјалиста за нормативу из области образовања и стручног усавршавања
Шифра: 477
Назив посла:

Шеф Службе за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених / Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла






координира и организује рад Службе
припрема и сачињава подлоге за Годишњи план пословања из домена рада Службе
координира и учествује у изради и прати реализацију плана образовања, стручног
усавршавања и оспособљавања запослених
координира сарадњу са осталим организационим јединицама у циљу усаглашавања
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исказаних потреба за стручним усавршавањем са одобреним буџетом и дефинисаним
критеријумима
учествује у припреми предлога обука у складу са специфичним захтевима послова,
односно радних места
израђује све релевантне извештаје из домена рада Службе
учествује у изради техничке документације за тендерске документације и у Комисијама
за јавне набавке
учествује у избору понуђача за реализацију обука по јавном позиву
учествује у изради правилника, одлука и других општих аката везаних за делокруг рада
Службе
учествује у развојним пројектима у циљу унапређења пословних процеса Службе
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у 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,
планирање ставке службених путовања запослених,
спровођење јавних набавки за услуге службених путовања у земљи и иностранству,
праћење реализације службених путовања запослених
рад у SAP HR апликацији и извештавање
успостављање циљева кључних индикатора перформанси.















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 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

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 764
Назив посла:

Стручни сарадник за образовање и стручно усавршавање запослених – на стручном
оспособљавању

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених / Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника


Опис посла


уз асистенцију ментора, оспособљава се за самосталан рад за обављање послова
стручног сарадника за образовање и стручно усавршавање запослених, а што
подразумева следеће:
асистирање у изради
и праћење реализације плана образовања, стручног
усавршавања и оспособљавања
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Повећани ризици:

ажурирање потребне документације из делокруга рада Службе
припрема података за све релевантне извештаје из домена рада Службе
асистирање у организацији интерних и екстерних обука у области обавештавања
полазника, припреми материјала и прикупљању евалуационих материјала, обављање и
осталих логистичких послова ( резервација сала и други технички послови)

учествовање у спровођењу обука по јавном позиву

прикупљање података за израду плана образовања, усклађивања критеријума са
захтевима радног места и праћења реализације плана

рад у SAP HR апликацији и извештавање

праћење законодавне регулативе, националних и интерних стандарде у области
надлежности Службе
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

без искуства

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: 478
Назив посла:

Стручни сарадник за образовање и стручно усавршавање запослених

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених / Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника


асистира у изради и прати реализацију плана образовања, стручног усавршавања и
оспособљавања
асистира у сарадњи са осталим организационим целинама, у циљу усаглашавања
исказаних потреба за стручним усавршавањем са одобреним буџетом и дефинисаним
критеријумима
ажурира сву потребну документацију из делокруга рада Службе
припрема податке за све релевантне извештаје из домена рада Службе
врши организацију интерних и екстерних обука у области обавештавања полазника,
припреме материјала и прикупљања евалуационих материјала, обавља и остале
логистичке послове ( резервација сала и други технички послови)
учествује у спровођењу обука по јавном позиву
прикупља податке за израду плана образовања, усклађивања критеријума са захтевима
радног места и праћења реализације плана
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области
надлежности Службе
рад у SAP HR апликацији и извештавање
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



Опис посла










Додатни опис средњи
ниво



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

Додатни опис



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
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максимални ниво
Повећани ризици:

анализира, прегледа и архивира све податке за израду документа 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 наука.

Радно искуство

без искуства

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

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 479
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за образовање и стручно усавршавање запослених

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених / Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника


учествује у изради и прати реализацију плана образовања, стручног усавршавања и
оспособљавања
сарађује са осталим организационим целинама у циљу усаглашавања исказаних
потреба за стручним усавршавањем са одобреним буџетом и дефинисаним
критеријумима
припрема податке за све релевантне извештаје из делкоруга рада Службе
учествује у спровођењу обука по јавном позиву
прикупља податке за израду плана образовања, усклађивања критеријума са
захтевима радног места и праћења реализације плана
учествује у изради правилника, одлука и других општих аката везаних за делокруг рада
Службе
учествује у изради техничке документације за сачињавање тендерске документације и
комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области
надлежности Службе
рад у SAP HR апликацији и извештавање
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



Опис посла










Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



формира и анализира извештаје о годишњем обучавању запослених




формира и анализира извештаје о годишњем обучавању запослених
активно учествује и даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасности
послова.
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких наука.
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спреме
Радно искуство

минимум 1 година

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

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 480
Назив посла:

Специјалиста за образовање и стручно усавршавање запослених

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених / Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника




Опис посла











Додатни опис средњи
ниво

учествује у изради и прати реализацију плана образовања, стручног усавршавања и
оспособљавања запослених
сарађује са осталим организационим целинама у циљу усаглашавања исказаних
потреба за стручним усавршавањем са одобреним буџетом и дефинисаним
критеријумима
учествује у припреми предлога обука у складу са специфичним захтевима послова,
односно радних места
учествује у изради свих релевантних извештаје из домена рада Службе
учествује у спровођењу обука по јавном позиву
учествује у изради правилника, одлука и других општих аката везаних за делокруг рада
Службе
учествује у изради техничке документације за сачињавање тендерске документације и у
комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области
надлежности Службе
предлаже мере за побољшање процеса рада
предлаже увођење нових видова стручног усавршавања запослених
рад у SAP HR апликацији и извештавање
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

врши анализу исказаних потреба за обучавањем запослених на основу релевантних
података из ПРУ, Аssessment-a и сл.


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



врши анализу исказаних потреба за обучавањем запослених на основу релевантних
података из ПРУ, Аssessment-a и сл.
формира и анализира извештаје о годишњем обучавању запослених и даје предлоге
за даљи развој запослених

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 2 године
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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

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 481
Назив посла:

Стручни сарадник за нормативу из области образовања и стручног усавршавања

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених / Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника


асистира при пружању нормативне подршке релаизацији плана образовања и стручног
усавршавања
учествује у припреми и праћењу закључених уговора са правним лицима, као и
закључених уговора о образовању за запослене по основу обука/школовања
асистира у изради и праћењу примене закључених уговора о обукама са извођачима
обука у земљи и иностранству
припрема потребну документацију за реализацију набавке стручне литературе у оквиру
одобвреног плана и буџета
асистира у изради и праћењу реализације плана образовања/ стручног усавршавања и
даје предлоге за ребаланс плана
води и ажурира евиденцију о свим документима из домена свога рада
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области
надлежности Службе
рад у SAP HR апликацији и извештавање
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада




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

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

без искуства

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

комуникационе и организационе вештине
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Шифра: 482
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за нормативу из области образовања и стручног
усавршавања

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених / Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 обезбеђује нормативну подршку реализацији плана образовања и стручног усавршавања
 израђује и прати закључене уговоре са правним лицима, као и закључене уговоре о
образовању за запослене по основу обука/школовања
 израђује и прати примену закључених уговора о обукама са извођачима обука у земљи и
иностранству
 учествује у поступцима за избор пружаоца услуга из области образовања, припрема
документацију за спровођење јавне набавке
 припрема потребну документацију за реализацију набавке стручне литературе у оквиру
одобреног плана и буџета
 учествује у изради и праћењу реализације плана образовања/ стручног усавршавања и
даје предлоге за ребаланс плана
 води и ажурира евиденцију о свим документима из домена свога рада
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 организовање службених путовања у земљи и иностранству.
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:

самостално израђује све врсте извештаја из домена свог рада и рада Службе

самостално израђује све врсте извештаја из домена свог рада и рада Службе
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 права

Радно искуство

минимум 1 година

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

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 483
Назив посла:

Специјалиста за нормативу из области образовања и стручног усавршавања

Организациона целина

Служба за едукацију, развој, планирање и реализацију образовања запослених Сектор за
развој људских потенцијала / Људски ресурси
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Врста посла

Опис посла

послови стручног сарадника
 обезбеђује нормативну подршку реализацији плана образовања и стручног усавршавања
 израђује и прати закључене уговоре са правним лицима, као и закључене уговоре о
образовању за запослене по основу обука/школовања
 израђује и прати примену закључених уговора о обукама са извођачима обука у земљи и
иностранству
 учествује у поступцима за избор пружаоца услуга из области образовања, припрема
документацију за спровођење јавне набавке
 планира и реализује набавку стручне литературе у оквиру одобвреног плана и буџета
 учествује у изради и праћењу реализације плана образовања/ стручног усавршавања и
даје предлоге за ребаланс плана
 води и ажурира евиденцију о свим документима из домена свога рада
 предлаже увођење нових видова стручног усавршавања запослених
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:

прегледа и анализира извештаје из организационог дела у коме је распоређен

прегледа и анализира извештаје из организационог дела у коме је распоређен
предлаже измену упутстава, правилника и процедура из области 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 права.

Радно искуство

минимум 2 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

комуникационе и организационе вештине

Служба за селекцију и процену потенцијала
 Шеф Службе за селекцију и процену потенцијала
 Стручни сарадник за селекцију и процену потенцијала
 Самостални стручни сарадник за селекцију и процену потенцијала
 Специјалиста за селекцију и процену потенцијала
Шифра: 484
Назив посла:

Шеф Службе за селекцију и процену потенцијала

Организациона целина

Служба за селекцију и процену потенцијала / Сектор за развој људских потенцијала / Људски
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ресурси
Врста посла

Опис посла

послови шефа Службе
 координира и организује рад Службе
 координира израдом и ажурирањем базе потенцијалних кандидата
 организује и спроводи оглашавање и реализацију процеса професионалне селекције
кандидата (интерних и екстерних)
 спроводи селекциону процедуру (тестирање; процена компетенција; интервју) у складу са
законодавном регулативом
 израђује извештаје са препоруком кандидата
 учествује у изради правилника, одлука и других општих аката везаних за делокруг рада
Службе
 координира и учествује у организацији процене радне успешности запослених
 учествује у изради техничке документације за сачињавање тендерске документације и у
Kомисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 предлаже и учествује у реализацији развојних пројеката у области професионалне
селекције-евалуација ефеката селекционе процедуре; развој метода и техника селекције.
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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 иновација из свог делокруга рада и извештава о њиховој примени у пракси

прати иновација из свог делокруга 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 наука.

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

Шифра: 485
Назив посла:

Стручни сарадник за селекцију и процену потенцијала

Организациона целина

Служба за селекцију и процену потенцијала / Сектор за развој људских потенцијала / Људски
ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у спровођењу оглашавања и реализацији процеса професионалне селекције
кандидата (интерних и екстерних)
 ажурира базу потенцијалних кандидата (интерних и екстерних)
 учествује у спровођењу селекционе процедуре (тестирање; процена компетенција;
интервју) у складу са законодавном регулативом
 асистира у анализи и интеграцији свих релевантних података добијених у току селекционе
процедуре
 асистира у спровођењу активности процене радне успешности запослених
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


самостално примењује прописане процедуре из свог делокруга рада




самостално примењује прописане процедуре из свог делокруга рада
анализира и прегледа све податке за израду документа 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 наука.

Радно искуство

без искуства

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

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 486
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за селекцију и процену потенцијала

Организациона целина

Служба за селекцију и процену потенцијала / Сектор за развој људских потенцијала / Људски
ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 спроводи оглашавање и реализацију процеса професионалне селекције кандидата
(интерних и екстерних)
 ажурира базу потенцијалних кандидата (интерних и екстерних)
 спроводи селекциону процедуру ( тестирање; процена компетенција; интервју) у складу са
законодавном регулативом
 обавља анализу и интеграцију свих релевантних података добијених у току селекционе
процедуре
 израђује извештаје са препоруком кандидата, придржавајући се одредби закона и општих
аката Послодавца
 спроводи методологију и активности процене радне успешности запослених и израђује
извештаје
 учествује у изради тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
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 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:

самостално израђује све врсте извештаја из домена свог рада и рада Службе

самостално израђује све врсте извештаја из домена свог рада и рада Службе
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 наука.

Радно искуство

минимум 1 година

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

комуникационе и организационе вештине

Шифра: 487
Назив посла:

Специјалиста за селекцију и процену потенцијала

Организациона целина

Служба за селекцију и процену потенцијала / Сектор за развој људских потенцијала / Људски
ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис

 спроводи оглашавање и реализацију процеса професионалне селекције кандидата
(интерних и екстерних)
 ажурира базу потенцијалних кандидата (интерних и екстерних)
 спроводи селекциону процедуру (тестирање; процена компетенција; интервју) у складу са
законодавном регулативом
 обавља анализу и интеграцију свих релевантних података добијених у току селекционе
процедуре
 израђује извештаје са препоруком кандидата, придржавајући се одредби закона и општих
аката Послодавца
 предлаже и учествује у реализацији развојних пројеката у области професионалне
селекције–евалуација ефеката селекционе процедуре; развој метода и техника селекције
 спроводи методологију и активности процене радне успешности запослених и израђује
извештаје
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу,националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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 и даје
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максимални ниво
Повећани ризици:

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 наука.

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

комуникационе и организационе вештине

Тренинг центар ЕМС
 Шеф Тренинг центра ЕМС
 Специјалиста за интерне обуке
 Самостални референт за интерне обуке
Шифра: 488
Назив посла:

Шеф Тренинг центра ЕМС

Организациона целина

Тренинг центар / Сектор за развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

 координира и организује рад Тренинг центра
 дефинише циљне групе полазника за интерне обуке у складу са радним местом и
пословним циљевима
 израђује план интерних обука на нивоу ЈП ЕМС
 ангажује и обучава интерне тренере из других организационих целина
 организује припрему скрипти и другог пратећег едукативног материјала
 организује Team building активности
 организује постављање е-learning едукативног материјала
 учествује у изради тендерске документације и у Kомисијама за јавне набавке
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења пословних процеса организационе
целине у којој је распоређен
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
организационе целине у којој је распоређен
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси

Додатни опис
максимални ниво




праћење иновација из области рада и извештавање о њиховој примени у пракси
предлог за примену нових метода и технологија у интерној едукацији запослених, у
циљу унапређења процеса рада у организационом делу чији рад координира и
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Повећани ризици:

организује; одговорност 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 наука.

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

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 489
Назив посла:

Специјалиста за интерне обуке

Организациона целина

Тренинг центар / Сектор за развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 креира и изводи интерне обуке
 учествује у дефинисању циљних група полазника за интерне обуке у складу са радним
местом и пословним циљевима
 сарађује са ангажованим интерним тренерима из других организационих целина
 припрема и израђује скрипте и други пратећи едукативни материјал
 врши евалуацију спроведених интерних обука и саставља извештаје
 организује и реализује Team building активности
 органузује и реализује постављање е-learning едукативног материјала
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 учествује у развојним пројектима у циљу унапређења пословних процеса Службе
 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,
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 оганизовање службених путовања у земљи и иностранству
 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, врши
анализу потреба за интерним обучавањем

периодично врши тестирање интерних тренера
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област друштвено-хуманистичких наука.
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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

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 490
Назив посла:

Самостални референт за интерне обуке

Организациона целина

Тренинг центар / Сектор за развој људских потенцијала / Људски ресурси

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:













учествује у припреми обука
врши припрему материјала за полазнике обука
врши припрему опреме потребне за извођење обуке
сачињава извештај о одржаној обуци (обрада евалуационих упитника)
обавештава полазнике обуке о информацијама битним за реализацију исте
учествује у организацији и реализацији Team building активности
организује и реализује постављање е-learning едукативног материјала
води архиву о одржаним обукама и полазницима
учествује у изради извештаја о раду Тренинг центра
рад у SAP HR апликацији и извештавање
бавља 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 - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно - Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet

Посебна знања и
вештине

Комуникационе и организационе вештине
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Сектор за радноправне послове и нормативу

 Руководилац Сектора за радноправне послове и нормативу
 Стручњак за радно-правне послове и нормативу
 Секретарица
Шифра: 491
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за радноправне послове и нормативу
Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси
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, координира и руководи радом Сектора
припрема планове рада, развоја и извршења послова из делокруга рада Сектора
стара се о стручном и ефикасном извршењу послова из делокруга рада Сектора
усклађује рад Сектора са другим организационим деловима ЈП ЕМС и субјектима ван
ЈП ЕМС
сарађује са надлежним државним органима, међународним асоцијацијама и
организацијама у поступку припреме и доношења аката из делокруга рада Сектора
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
надлежних државних органа које се односе на рад и пословање Сектора
прати, проучава и примењује позитивне прописе, стандарда Европске уније и
међународне прописе и иницира, предлаже и учествује у уређивању питања од
значаја за рад Сектора
стара се о остваривању других радноправних функција у оквиру пословних потреба
ЈП ЕМС или ради извршавања обавеза ЈП ЕМС као пословног и правног субјекта у
складу са прописима и општим актима.
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 права

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

Познавање страног
језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво, пожељно правосудни испит

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;
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Шифра: 492
Назив посла:

Стручњак за радно-правне послове и нормативу

Организациона целина

Сектор за радно-правне послове и нормативу/Људски ресурси

Врста посла

послови стручњака





Опис посла







Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:



координира и учествује у изради пројеката нарочите важности и нарочитог степена
сложености предмета везаних за радно-правну област
пружа логистичко-правну подршку другим организационим деловима у изналажењу
најбољег решења везаних за област и проблематику радног права и нормативних
аката из радно-правних односа
учествује у пословима у оквиру општих или специфичних стручних пројеката
намењених унапређењу пословних процеса и активности на нивоу ЈП ЕМС
даје потребна стручна објашњења везана за радно-правну област и нормативу из
радно-правних односа
координира и учествује у изради најзначајнијих и најважнијих општих аката
Предузећа из области радног права
сарађује са надлежним државним органима и организацијама у поступку припреме и
доношења аката из делокруга рада Сектора
прати, проучава и примењује позитивне прописе, стандарде Европске уније и
међународне прописе и иницира, предлаже и учествује у уређивању питања од
значаја за рад Сектора и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са изменама
у законској и подзаконској регулативи
рад у SAP HR апликацији и извештавање
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 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

минимум 5 година на пословима права

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик

Посебна знања и
вештине

пожељно – правосудни испит
презентационе и комуникационе вештине; тимски рад

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси / типско радно место (може
бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
овећани 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 радно правне послове
 Шеф Службе за радно правне послове
 Стручни сарадник за радноправне послове
 Самостални стручни сарадник за радноправне послове
 Специјалиста за радноправне послове





Сарадник за радноправне послове
Самостални сарадник за радноправне послове
Евидентичар сарадник
Eвидентичар часова

 Референт за кадровску евиденцију
 Референт сарадник за кадровску евиденцију
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 Самостални референт за кадровску евиденцију
Одељење за радно правне послове на територији


Координатор Одељења за радно правне послове на територији





Стручни сарадник за радноправне послове на територији
Самостални стручни сарадник за радноправне послове на територији
Специјалиста за радноправне послове на територији




Сарадник за радноправне послове на територији
Самостални сарадник за радноправне послове на територији





Референт за кадровску евиденцију на територији
Референт сарадник за кадровску евиденцију на територији
Самостални референт за кадровску евиденцију на територији

Шифра: 493
Назив посла:

Шеф Службе за радноправне послове

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски
ресурси

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и руководи радом Службе
 стара се о обезбеђивању остваривања права из радног односа и по основу рада
 обезбеђује ажурирање кадровске евиденције у области радних односа и ангажовања ван
радног односа
 обезбеђује ажурност пријава и одјава запослених у надлежним фондовима
 врши интерну контролу и координацију израде свих појединачних радноправних аката у
Служби
 израђује извештаје из области рада Службе
 учествује у изради техничке спецификације за израду тендерске документације и учествује
у комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе и предлаже усаглашавање аката ЈП ЕМС са изменама у законској регулативи
 врши контролу обрасца М4 у погледу стажа осигурања
 израђује подлоге за План пословања из области радно правних односа
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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
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Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

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

вештине руковођења; тимски рад; пожељно - правосудни испит

Шифра: 494
Назив посла:

Стручни сарадник за радноправне послове

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски
ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 асистира у изради свих врста уговора и анекса, као и уговорa ван радног односа из
радноправне области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 асистира у изради појединачних правних аката из области рада Службе
 ажурира кадровску евиденцију из области радног односа и ангажовања ван радног односа
 по потреби врши пријаве/одјаве запослених и лица ангажованих ван радног односа
Централном регистру обавезног социјалног осигурања
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:

самостално примењује прописане процедуре из свог делокруга рада

самостално примењује прописане процедуре из свог делокруга рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој
организационој јединици
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

без искуства

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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Шифра: 495
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за радноправне послове

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује све врсте уговора и анекса, као и уговоре ван радног односа из радноправне
области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 израђује појединачна правна акта из области рада Службе
 даје правно тумачење из области радноправних односа и комуницира са надлежним
институцијама у циљу добијања правних мишљења
 води рачуна о ажурности кадровске евиденције из области радног односа и ангажовање ван
радног односа
 контролише одржавање и ажурирање персоналних досијеа запослених и лица ангажованих
ван радног односа, као и друге облике евиденција, потврда, решења
 контролише обрасце о пријавама и одјавама запослених и ангажованих ван радног односа и
проверава ажурност пријаве Централном регистру обавезног социјалног осигурања
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

минимум 2 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

пожељно – правосудни испит

Шифра: 496
Назив посла:

Специјалиста за радноправне послове

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује све врсте уговора и анекса, као и уговоре ван радног односа из радноправне
области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 израђује појединачна правна акта из области рада Службе
 даје правно тумачење из области радноправних односа и комуницира са надлежним
институцијама у циљу добијања правних мишљења
 води рачуна о ажурности кадровске евиденције из области радног односа и ангажовање ван
радног односа
 контролише одржавање и ажурирање персоналних досијеа запослених и лица ангажованих
ван радног односа, као и друге облике евиденција, потврда, решења и даје предлоге и
сугестије за евентуалне измене и корекције
 контролише обрасце о пријавама и одјавама запослених и ангажованих ван радног односа и
проверава ажурност њихове пријаве Централном регистру обавезног социјалног осигурања
 израђује извештаје из области рада Службе
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици
иницира измене аката из домена рада организационог дела у коме је распоређен у циљу
побољшања процеса рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

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

пожељно - правосудни испит

Шифра: 497
Назив посла:

Сарадник за радноправне послове

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 учествује у изради свих врста уговора и анекса, као и уговорa ван радног односа из
радноправне области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 учествује у изради појединачних правних акта из области рада Службе
 учествује у изради извештаја из области рада Службе
 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује / издаје потврде о
радном односу
 одржава и ажурира персонална досијеа запослених и лица ангажованих ван радног односа,
као и друге облике евиденција
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа Централном
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регистру обавезног социјалног осигурања
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:



припрема извештаја о реализацији послова




припрема извештаје о реализацији послова
обавља послове свих врста анализа и припрема статистичке податке из домена 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 друштвенохуманистичких наука

Радно искуство

минимум 2 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: 498
Назив посла:

Самостални сарадник за радноправне послове

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

 учествује у изради свих врста уговора и анекса, као и уговора ван радног односа из
радноправне области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 учествује у изради појединачних правних акта из области рада Службе
 сачињава извештаје из области рада Службе
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе
 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује потврде о радном
односу
 одржава и ажурира персонална досијеа запослених и лица ангажованих ван радног односа,
као и друге облике евиденција и предлаже мере за унапређење рада Службе
 контролише образац М4 у погледу стажа осигурања
 прикупља податке за израду подлоге за План пословања из радно правних односа
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



сачињава обједињене извештаје из делокруга рада

Додатни опис
максимални ниво





сачињава обједињене извештаје из делокруга рада
израђује упоредне анализе из делокруга рада
учествује у предлогу мера за ефикаснији рад у организационом делу у коме је
распоређен
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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 - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 499
Назив посла:

Евидентичар сарадник

Организациона целина

Служба за радно правне-послове / Сектор за радно-правне послове и нормативу/ Људски ресурси

Врста посла

Послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

 врши евиденцију часова рада запослених у систему SAP HR;
 попуњава образац извештаја о часовима рада, накнадама, и висини радног учинка;
 доставља неопходне доказе, уз извештај о часовима рада, накнадама и висини радног
учинка, Одељењу за обрачун примања запослених;
 координира рад запослених који по организационим јединицама Предузећа воде евиденцију
часова запосленима
 врши контролу распореда рада и реализације по планираном распореду рада за запослене
који не раде у општем режиму рада
 доставља извештај о стању слободних сати, искоришћеном годишњем одмору, одсутности с
посла по основу службеног пута, плаћеног одсуства, боловања, прековременом и
интервентном раду за све запослене овлашћеном руководиоцу, као и Служби за радноправне послове;
 чува извештаје у електронској и папирној форми на начин и у временском интервалу
прописаним посебним актом;
 води евиденцију докумената достављених на реализацију и докумената за архивирање за
организациону целину у којој је распоређен
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла


стара се о благовременом ажурирању документације и припрема све врсте анализа,
статистичке податке и презентације из области рада



Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

стара се о благовременом ажурирању документације и припрема све врсте анализа,
статистичке податке и презентације из области рада

контролише тачност извештаја о стању часова оствареним у прерасподели радног
времена, часовима рада и часовима одсуствовања са рада.

предлаже побољшање и унапређење система извештавања и учествује у организацији
послова из делокруга рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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Врста и степен стручне
спреме

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

Радно искуство

без искуства

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

Сертификат о завршеној обуци за SAP HR модул управљање временом

Шифра: 500
Назив посла:

Евидентичар часова

Организациона целина

Служба за радно правне-послове / Сектор за радно-правне послове и нормативу/ Људски ресурси

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 врши евиденцију часова рада запослених у систему SAP HR;
 попуњава образац извештаја о часовима рада, накнадама, и висини радног учинка;
 доставља неопходне доказе, уз извештај о часовима рада, накнадама и висини радног
учинка, Одељењу за обрачун примања запослених;
 координира рад запослених који по организационим јединицама Предузећа воде евиденцију
часова запосленима
 доставља извештај о стању слободних сати, искоришћеном годишњем одмору, одсутности с
посла по основу службеног пута, плаћеног одсуства, боловања, прековременом и
интервентном раду за све запослене овлашћеном руководиоцу, као и Служби за радноправне послове;
 чува извештаје у електронској и папирној форми на начин и у временском интервалу
прописаним посебним актом;
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла



стара се о благовременом ажурирању документације и припрема све врсте анализа




стара се о благовременом ажурирању документације и припрема све врсте анализа
контролише тачност извештаја о стању часова оствареним у прерасподели радног
времена, часовима рада и часовима одсуствовања са рада.

предлаже побољшање и унапређење система извештавања и учествује у организацији
послова из делокруга рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, без обзира на подручје рада

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

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

пожељно - енглески језик, средњи ниво
Сертификат о завршеној обуци за SAP HR модул управљање временом

Шифра: 501
Назив посла:

Референт за кадровску евиденцију

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 пружа админитративно техничку помоћ приликом израде и достављања појединачних
правних аката из домена рада и води евиденцију о кретању докуменатције за потребе
Службе
 води евиденцију о издатим картицама здравственог осигурања за запослене и чланове
њихових породица
 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује потврде о радном
односу
 води евиденцију о кретању документације за потребе Службе
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа Централном
регистру обавезног социјалног осигурања
 води евиденцију о радним сатима и ажурира податке о одсуствовању запослених по свим
основама
 врши припрему предмета за обраду, копирање и друге манипулативне послове за потребе
Службе
 израђује решења за службена путовања
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.


доставља статистичке извештаје и 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

без искуства

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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Шифра: 502
Назив посла:

Референт сарадник за кадровску евиденцију

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 пружа админитративно-техничку помоћ приликом израде и достављања појединачних
правних аката из домена рада и води евиденцију о кретању докуменатције за потребе
Службе
 води евиденцију здравственог осигурања за запослене и чланове њихових породица
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа Централном
регистру обавезног социјалног осигурања
 израђује решења за службени пут у иностранство
 води евиденцију о кретању документације за потребе Службе
 води евиденцију о радним сатима и ажурира податке о одсуствовању запослених по свим
основама
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 учествује у сачињавању извештаја о раду Службе
 учествује у обради и реализацији типских предмета из области рада Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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 - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 503
Назив посла:

Самостални референт за кадровску евиденцију

Организациона целина

Служба за радноправне послове / Сектор за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта

Опис посла

 пружа админитративно-техничку помоћ приликом израде и достављања појединачних
правних аката из домена рада и води евиденцију о кретању докуменатције за потребе
Службе
 води евиденцију здравственог осигурања за запослене и чланове њихових породица
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 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује потврде о радном
односу
 води евиденцију о кретању докуменатције за потребе Службе
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа Централном
регистру обавезног социјалног осигурања
 води евиденцију о радним сатима и ажурира податке о одсуствовању запослених по свим
основама
 учествује у сачињавању извештаја о раду Службе
 израђује решења за службена путовања
 врши обраду и типских предмета из области рада Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:



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 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: 504
Назив посла:

Координатор Одељења за радно правне послове на територији

Организациона целина

Одељење за радно правне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор
за радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови координатора одељења/групе послова

Опис посла

 координира и руководи радом Одељења, односно радноправним пословима који се
обављају на територијама Погона подручја преносног система,
 усклађује рад Одељења са радом Службе,
 стара се о обезбеђивању остваривања права из радног односа и по основу рада за
запослене у Погонима подручја преносног система
 обезбеђује ажурирање кадровске евиденције у области радних односа и ангажовања ван
радног односа у Погонима подручја преносног система
 обезбеђује ажурност пријава и одјава запослених у надлежним фондовима на
територијама Погона подручја преносног система
 врши интерну контролу и координацију израде свих појединачних радноправних аката у
Одељењу
 израђује извештаје из области рада Одељења
 учествује у изради техничке спецификације за израду тендерске документације и
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Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

учествује у комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Одељења и предлаже усаглашавање аката ЈП ЕМС са изменама у законској регулативи
 израђује подлоге за План пословања из области радно правних односа за Погоне подручја
преносног система
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 робавља 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

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

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

вештине руковођења; тимски рад; пожељан – правосудни испит

Шифра: 505
Назив посла:

Стручни сарадник за радноправне послове на територији

Организациона целина

Одељење за радно правне послове на територији/Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

 Опис посла рад у
SAP HR апликацији и
извештавање

 асистира у изради свих врста уговора и анекса, као и уговорa ван радног односа из
радноправне области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 асистира у изради појединачних правних аката из области рада Одељења
 ажурира кадровску евиденцију из области радног односа и ангажовања ван радног односа
 по потреби врши пријаве/одјаве запослених и лица ангажованих ван радног односа
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Одељења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обављаи радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



самостално примењује прописане процедуре из свог делокруга рада

Додатни опис




стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој
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максимални ниво
Повећани ризици:

организационој јединици
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

без искуства

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: 506
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за радноправне послове на територији

Организациона целина

Одељење за радноправне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује све врсте уговора и анекса, као и уговоре ван радног односа из радноправне
области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 израђује појединачна правна акта из области рада Одељења
 даје правно тумачење из области радноправних односа и комуницира са надлежним
институцијама у циљу добијања правних мишљења
 води рачуна о ажурности кадровске евиденције из области радног односа и ангажовање
ван радног односа
 контролише одржавање и ажурирање персоналних досијеа запослених и лица
ангажованих ван радног односа, као и друге облике евиденција, потврда, решења
 контролише обрасце о пријавама и одјавама запослених и ангажованих ван радног односа
и проверава ажурност пријаве надлежним фондовима
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Одељења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права
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Радно искуство

минимум 2 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

пожељно – правосудни испит

Шифра: 507
Назив посла:

Специјалиста за радноправне послове на територији

Организациона целина

Одељење за радноправне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 израђује све врсте уговора и анекса, као и уговоре ван радног односа из радноправне
области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 израђује појединачна правна акта из области рада Одељења
 даје правно тумачење из области радноправних односа и комуницира са надлежним
институцијама у циљу добијања правних мишљења
 води рачуна о ажурности кадровске евиденције из области радног односа и ангажовање
ван радног односа
 контролише одржавање и ажурирање персоналних досијеа запослених и лица
ангажованих ван радног односа, као и друге облике евиденција, потврда, решења и даје
предлоге и сугестије за евентуалне измене и корекције
 контролише обрасце о пријавама и одјавама запослених и ангажованих ван радног односа
и проверава ажурност њихове пријаве Централном регистру обавезног социјалног
осигурања
 израђује извештаје из области рада Одељења
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Одељења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:

прегледа и анализира извештаје из домена свог рада

прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици
иницира измене аката из домена рада организационог дела у коме је распоређен у
циљу побољшања процеса рада
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

минимум 3 године

Познавање рада на
рачунару

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

пожељно – енглески језик, средњи ниво
пожељно – правосудни испит

Шифра: 508
Назив посла:

Сарадник за радноправне послове на територији

Организациона целина

Одељење за радноправне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у изради свих врста уговора и анекса, као и уговорa ван радног односа из
радноправне области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 учествује у изради појединачних правних акта из области рада Одељења
 учествује у изради извештаја из области рада Одељења
 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује / издаје потврде о
радном односу
 одржава и ажурира персонална досијеа запослених и лица ангажованих ван радног
односа, као и друге облике евиденција ,
 врши проверу обрасца М4 у погледу стажа осигурања,
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа Централном
регистру обавезног социјалног осигурања
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


сачињава обједињене извештаје из делокруга рада




припрема извештаје о реализацији послова
обавља послове свих врста анализа и припрема статистичке податке из домена
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 друштвенохуманистичких наука.

Радно искуство

минимум 2 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
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Шифра: 509
Назив посла:

Самостални сарадник за радноправне послове на територији

Организациона целина

Одељење за радноправне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 учествује у изради свих врста уговора и анекса, као и уговора ван радног односа из
радноправне области, осим уговора на које се примењује Закон о јавним набавкама
 учествује у изради појединачних правних акта из области рада Одељења
 сачињава извештаје из области рада Одељења
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у Комисијама за јавне
набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Одељења
 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује / издаје потврде о
радном односу
 одржава и ажурира персонална досијеа запослених и лица ангажованих ван радног
односа, као и друге облике евиденција и предлаже мере за унапређење рада Одељења
 контролише образац М4 у погледу стажа
 прикупља податке за израду подлоге за План пословања из радно правних односа
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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
сачињава обједињене извештаје из делокруга рада
израђује упоредне анализе из делокруга рада
учествује у предлогу мера за ефикаснији рад у организационом делу у коме је
распоређен

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

Познавање страног
језика

пожељно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 510
Назив посла:

Референт за кадровску евиденцију на територији

Организациона целина

Одељење за радноправне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси
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Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

послови референта
 пружа админитративно техничку помоћ приликом израде и достављања појединачних
правних аката из домена рада и води евиденцију о кретању докуменатције за потребе
Одељења
 води евиденцију и оверу здравствених књижица за запослене и чланове њихових
породица
 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује / издаје потврде о
радном односу
 води евиденцију о кретању документације за потребе Одељења
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа код надлежних
фондова
 води евиденцију о радним сатима и ажурира податке о одсуствовању запослених по свим
основама
 врши припрему предмета за обраду, копирање и друге манипулативне послове за потребе
Одељења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


припрема извештаје и упоредне анализе на годишњем и кварталном нивоу




припрема извештаје и 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

без искуства

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: 511
Назив посла:

Референт сарадник за кадровску евиденцију на територији

Организациона целина

Одељење за радноправне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта

Опис посла

 пружа админитративно-техничку помоћ приликом израде и достављања појединачних
правних аката из домена рада и води евиденцију о кретању докуменатције за потребе
Одељења
 води евиденцију и оверу здравствених књижица за запослене и чланове њихових
породица
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа код надлежних
фондова
 израђује решења за службени пут у иностранство и израда уговора о донацијама
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 води евиденцију о кретању документације за потребе Одељења
 води евиденцију о радним сатима и ажурира податке о одсуствовању запослених по свим
основама
 учествује у сачињавању извештаја о раду Одељења
 учествује у обради и реализацији типских предмета из области рада Одељења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:



доставља извештаје и упоредне анализе на годишњем и кварталном нивоу


доставља извештаје и упоредне анализе на годишњем и кварталном нивоу

предлаже измене у систему извештавања

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

Познавање страног
језика

пожељно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 512
Назив посла:

Самостални референт за кадровску евиденцију на територији

Организациона целина

Одељење за радноправне послове на територији / Служба за радноправне послове / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи

 пружа админитративно-техничку помоћ приликом израде и достављања појединачних
правних аката из домена рада и води евиденцију о кретању докуменатције за потребе
Одељења
 води евиденцију и оверу здравствених књижица за запослене и чланове њихових
породица
 израђује решења о одуствовању са рада по разним основама и израђује / издаје потврде о
радном односу
 води евиденцију о кретању докуменатције за потребе Одељења
 врши пријаву и одјаву запослених и лица ангажованих ван радног односа код надлежних
фондова
 води евиденцију о радним сатима и ажурира податке о одсуствовању запослених по свим
основама
 учествује у сачињавању извештаја о раду Одељења
 врши обраду и реализацију типских предмета из области рада Одељења
 предлаже мере за унапређење рада Одељења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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
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ниво


Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу

учествује у припреми презентација из области рада

предлаже бољи систем извештавања, креирања извештаја у циљу побоњшања и
унапређења 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 - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних
места
 Шеф Службе за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних
места
 Стручни сарадник за нормативу из радноправних односа – на стручном
оспособљавању
 Стручни сарадник за нормативу из радноправних односа
 Самостални стручни сарадник за нормативу из радноправних односа
 Специјалиста за нормативу из радноправних односа
 Референт за нормативу из радноправних односа
 Референт сарадник за нормативу из радноправних односа
 Самостални референт за нормативу из радноправних односа
Шифра: 513
Назив посла:
Шеф Службе за нормативу , унутрашњу организацију и систематизацију радних места
Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови шефа Службе
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Опис посла

 координира и организује рад Службе
 координира и руководи пословима из области нормативе радноправних односа и пружа
правну подршку за израду општих аката из других области рада у Предузећу,
 учествује у изради предлога правних аката за органе управљања из области
радноправних односа
 обезбеђује правно мишљење из области нормативе радноправних послова
 координира израду нормативних аката из области радноправних односа
 врши координацију свих измена и допуна аката о унутрашњој организацији и
систематизацији послова у Предузећу,
 израђује извештаје из области рада Службе
 учествује у изради техничке документације за тендерску документацију и учествује у раду
Комисија за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Службе и предлаже усаглашавање пословања ЈП ЕМС са изменама у законској
регулативи
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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 права

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

вештине руковођења; тимски рад; пожељно – правосудни испит

Шифра: 765
Назив посла:

Стручни сарадник за нормативу из радноправних односа – на стручном оспособљавању

Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника
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Опис посла

Повећани ризици:

 уз асистенцију ментора, оспособљава се за самосталан рад за обављање послова
стручног сарадника за нормативу из радноправних односа, а што подразумева следеће:
 учествовање у изради општих и других нормативних аката ЈП ЕМС из домена
радноправних односа
 учествовање у изради форми појединачних правних аката за потребе свих организационих
целина Људских ресурса
 припремање документације за израду извештаја из области рада Службе
 учествовање у обављању послова из надлежности радноправних послова
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 праћење законодавне регулативе, националних и интерних стандарда у области
надлежности Људских ресурса
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област права

Радно искуство

без искуства

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: 514
Назив посла:

Стручни сарадник за нормативу из радноправних односа

Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

 учествује у изради општих и других нормативних аката ЈП ЕМС из домена радноправних
односа
 учествује у изради форми појединачних правних аката за потребе свих организационих
целина Људских ресурса
 припрема документацију за израду извештаја из области рада Службе
 учествује у изради техничке документације за израду тендерске документације и
учествује у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Људских ресурса
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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:

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој
организационој јединици
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 права

Радно искуство

без искуства

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: 515
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за нормативу из радноправних односа

Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

 израђује општа и друга нормативна акта ЈП ЕМС из домена радноправних односа
 пружа правну подршку у изради нормативних аката која се користе у преговорима
преговорима са синдикалним организацијама запослених
 израђује форме појединачних правних аката за потребе свих организационих целина у ЈП
ЕМС, а из домена рада Људских ресурса
 израђује извештаје из области рада Службе
 учествује у изради техничке документације за израду тендерске документације и
учествује у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Људских ресурса
 учествује у изради правних мишљења и тумачења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


самостално израђује све врсте извештаја из домена свог рада и рада Службе



самостално израђује све врсте извештаја из домена свог рада и рада Службе



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 права

Радно искуство

миимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

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

пожељно - енглески језик, средњи ниво
пожељно - правосудни испит

Шифра: 516
Назив посла:

Специјалиста за нормативу из радноправних односа

Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 израђује општа и друга нормативна акта ЈП ЕМС из домена радноправних односа
 пружа правну подршку у изради нормативних аката која се користе у преговорима
преговорима са синдикалним организацијама запослених
 израђује форме појединачних правних аката за потребе свих организационих целина у ЈП
ЕМС, а из домена рада Људских ресурса
 пружа неопходну правну подршку у циљу једнообразне примене форми појединачних
правних аката на нивоу Предузећа
 израђује извештаје из области рада Службе
 учествује у изради техничке документације за израду тендерске документације и
учествује у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде у области надлежности
Људских ресурса
 даје правна мишљења и тумачења
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


сачињава упоредне анализе из домена рада




сачињава упоредне анализе из домена рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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

пожељно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно – правосудни испит
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Шифра: 517
Назив посла:

Референт за нормативу из радноправних односа

Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију нормативних аката из области рада Службе
 припрема материјале потребне за израду општих и појединачни правних аката из области
надлежности Службе.
 врши штампање, копирање и друге манипулативне послове за потребе рада Службе
 води евиденцију кретања предмета који се обрађују у Служби
 води интерну архиву предмета Службе
 припрема материјале потребне за обраду појединачних предмета
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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

без искуства

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: 518
Назив посла:

Референт сарадник за нормативу из радноправних односа

Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 води евиденцију нормативних аката из области рада Сектора
 припрема материјале потребне за израду општих и појединачни правних аката из
надлежности Сектора
 врши штампање, копирање и друге манипулативне послове за потребе Сектора
 води евиденцију кретања предмета који се обрађују у Сектору
 води интерну архиву предмета Сектора
 припрема материјале потребне за обраду појединачних предмета
 учествује у обради и реализацији предмета из надлежности Службе
 учествује у изради извештаја о раду Службе
 израђује решења за службени пут у иностранство
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
 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

предлаже измене у систему извештавања
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 - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво

Познавање страног
језика

пожељно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 519
Назив посла:

Самостални референт за нормативу из радноправних односа

Организациона целина

Служба за нормативу, унутрашњу организацију и систематизацију радних места / Сектор за
радноправне послове и нормативу / Људски ресурси

Врста посла

послови референта

Опис посла

 води евиденцију нормативних аката из области рада Сектора
 припрема материјале потребне за израду општих и појединачни правних аката из области
надлежности Сектора
 врши штампање, копирање и друге манипулативне послове за потребе рада Сектора
 води евиденцију кретања предмета који се обрађују у Сектору
 води интерну архиву предмета Сектора
 припрема материјале потребне за обраду појединачних предмета
 учествује у обради и реализацији предмета из надлежности Службе
 самостално обрађује типске и предмете који не захтевају правна мишљења и тумачења
 сачињава извештаје о раду Службе
 предлаже мере за унапређење рада Службе
 рад у SAP HR апликацији и извештавање
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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:



доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу



доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу

припрема презентације 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

Самостална служба за возни парк





Шеф Самосталне службе за возни парк
Инжењер самостални стручни сарадник за возни парк
Вођа тима за возни парк
Возач

Шифра: 520
Назив посла:

Шеф Самосталне службе за возни парк

Организациона целина

Самостална служба за возни парк / Људски ресурси

Врста посла

послови шефа Службе

Опис посла

 oрганизује и координира радом Службе, прикупља извештаје и координира рад
запослених у возном парку по Погонима, у сарадњи са директорима Погона и на основу
прикупљених података сачињава извештаје за надлежног руководиоца
 координира све активности у вези са употребом возила која су у надлежности Службе
 припрема подлоге за израду Плана пословања у области рада Службе
 учествује у припреми техничке спецификације и описа добара и услуга за покретање
интерних наруџбеница из домена рада Службе
 евидентира и оверава документацију из домена надлежности Службе
 учествује у изради и примени интерних прописа/аката из области надлежности Службе
 врши годишњу и кварталну анализу експлоатацију возила
 припрема документацију за расход и отуђење дотрајалих возила ЈП ЕМС
 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, националне и
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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.
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 техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 3 год.

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

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 763
Назив посла

Инжењер самостални стручни сарадник за возни парк

Организациона целина

Самостална служба за возни парк / Људски ресурси

Врста посла

Послови инжењера



Опис посла









планира и организује рад на одржавању возила лоцираних у Војводе Степе 412
израђује месечне кварталне и годишње планове редовног одржавања возила
лоцираних у Војводе Степе 412
израђује анализе експлоатације возила лоцираних у Војводе Степе 412
израђује извештаје о стању возила лоцираних у Војводе Степе 412
ажурира и води документацију о стању возила лоцираних у Војводе Степе 412;
учествује у изради техничког дела тендерске документације за ЈН
врши контролу коришћења возила лоцираних у Војводе Степе 412 путем GPS
система
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.

Додатни опис средњи
ниво



припрема упоредне анализе из делокруга Самосталне службе

Додатни опис
максимални ниво




припрема упоредне анализе из делокруга Самосталне службе
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

Повећани ризици:

Дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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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

обавезно – поседовање возачке дозволе „Б“ категорије

Шифра: 521
Назив посла:

Вођа тима за возни парк

Организациона целина

Самостална служба за возни парк / Људски ресурси

Врста посла

Послови организатора рада

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:











стара се о одржавању возила из надлежности Службе
доставља све извештаје по налогу руководиоца
прикупља, ажирира потребну документацију и врши регистрацију возила,
припрема подлоге за осигурање возила
учествује у изради извештаја о стању возила
врши примопредају моторних возила приликом коришћења
повремено управља моторним возилом
сачињава распоред ангажовања возача и возила
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.


сачињава упоредне анализе из домена рада




сачињава упоредне анализе из домена рада
даје предлоге за унапређење процеса рада у Служби

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

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
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Шифра: 522
Назив посла:

Возач

Организациона целина

Самостална служба за возни парк / Људски ресурси

Врста посла

послови возача
 управља моторним возилом као професионални возач према распореду рада на основу
издатог налога
 пријављивање неисправности возила надлежнима
 одговоран је за безбедност путника у моторном возилу
 обавља послове техничког одржавања возила из надлежности Службе (прање,чишћење)
 стара се о паркирању возила у гаражама и на паркинг простору
 учествује у контролним прегледима возила у надлежности Службе
 учествује у вођењу евиденције путних налога за возила из надлежности Службе
 придржава се мера безбедности и здравља на раду
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта у области саобраћаја
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



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 1 година

Познавање рада на
рачунару

пожељно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), основни ниво

Познавање страног
језика

пожељно - енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезна - возачка дозвола

ФИНАНСИЈЕ






Извршни директор за финансије
Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица
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Шифра: 8
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Извршни директор за финансије
Финансије
Послови Генералног директора, Заменика генералног директора и Извршних директора



Опис посла






Повећани ризици:

организује, обједињује и усмерава обављање најсложенијих економских послова на
нивоу јавног предузећа;
анализира, прати и координира економско-финансијске послове на нивоу јавног
предузећа;
координира рад економско-финансијске функције, управљање трезором и пословима
плана и контроле;
спроводи налоге правосудних и управних органа и других надлежних организација и
установа, односно и учествује у раду стручних тела и комисија из области за које је
задужен;
парафира све уговоре који се закључују у ЈП ЕМС;
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 - MS 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;

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Финансије / 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

Финансије / 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 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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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

Финансије / 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

Сектор за економско финансијске послове

 Руководилац Сектора за економско финансијске послове
 Стручњак за осигурање
 Секретарица
Шифра: 529
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за економско финансијске послове
Сектор за економско финансијске послове / Финансије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






руководи радом и пословањем Сектора
координира рад Служби, Одељења и запослених у Сектору
усклађује рад Сектора са другим организационим јединицама ЈП ЕМС и субјектима
ван ЈП ЕМС
припрема планове рада и пословања ЈП ЕМС
обезбеђује организациону и регулативну усаглашеност у оквиру ЈП ЕМС и
усклађеност са пословним потребама ЈП ЕМС
припрема анализе и извештаје за извршног директора из свог делокруга рада
прати и примењује прописе из области свог делокруга рада
контролише примену закона који се односе на економско-финансијске послове
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
инспекцијских и других државних органа који се односе на рад и пословање Сектора
стара се о примени мера БЗР, ППЗ И ЗЖС.

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



Опис посла





Повећани ризици:

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 економије.

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:751
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Стручњак за осигурање
Сектор за економско финансијске послове / Финансије
Послови стручњака



Опис посла






Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

пружа стручну помоћ приликом обављања послова у вези са проценом и
ликвидацијом штета;
уговара сарадњу са организацијама специјализованим за процену штета ради
обезбеђења ефикасног функционисања процеса процене и ликвидације штета
имовине и лица;
пружа стручну помоћ приликом анализа и израда извештаја из области осигурања;
пружа стручну помоћ приликом израде годишњег плана за пословање осигурања
имовине и лица;
прати и примењује прописе из области свог делокруга рада;
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 240 ЕСПБ бодова, друштвено-хуманистичке науке - област
економије или техничко – технолошке науке

Радно искуство

минимум 3 годинe радног искуства, од чега две године на пословима осигурања

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, флексибилност, усмереност на резултат
пожељно: возачка дозвола „Б“ категорије
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Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за економско финансијске послове / Финансије / 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

Служба рачуноводства
 Шеф Службе рачуноводства
 Стручњак за пословне стандарде и процедуре у области финансијских
извештаја
Одељење за финансијско књиговодство
 Координатор Одељења за финансијско књиговодство
Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

556

 Самостални сарадник за финансијско књиговодство
 Самостални референт за финансијско књиговодство
 Администратор зa финансијско књиговодство
Одељење за израду и анализу финансијских извештаја






Стручњак за израду и анализу финансијских извештаја
Координатор Одељења за израду и анализу финансијских извештаја
Самостални стручни сарадник за израду и анализу финансијских извештаја
Специјалиста за израду и анализу финансијских извештаја
SAP консултант за израду и анализу финансијских извештај

Шифра: 531
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Опис посла

Шеф Службе рачуноводства
Служба рачуноводства / Сектор за економско финансијске послове / Финансије
Послови шефа Службе
 координира радом Службе
 учествује у креирању и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена
рачуноводствених послова
 врши контролу и израду свих финансијских извештаја и рачуноводствених исправа
 координира и надзире активности на изради периодичних и годишњих финансијских
извештаја, пореског биланса и пореске пријаве пореза на добит и доставља потребну
документацију надлежним државним институцијама
 координира сарадњу са екстерним ревизорима и пореском контролом
 организује и контролише израду извештаја из домена рада Службе
 координира рад Службе са зависним привредним друштвима и организационим целинама
у оквиру Погона у делу једнообразности примене рачуноводствене политике, контног
плана и начина књижења пословних промена
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, националне и
интерне стандарде у области надлежности Службе
 учествује у изради оперативних упутстава за књижење и примену законских прописа из
области финансијског рачуноводства
 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



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 из области рада, у циљу унапређења процеса рада у
организационом делу чијим радом координира

Повећани ризици:

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
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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

пожељно: лиценца за овлашћеног рачуновођу;
вештине руковођења; тимски рад

Шифра: 532
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Стручњак за пословне стандарде и процедуре у области финансијских извештаја
Служба рачуноводства / Сектор за економско финансијске послове / Финансије
Послови стручњака



Опис посла





координирање и надзор активности у вези са израдом периодичних и годишњих
финансијских извештаја, пореског биланса и пореске пријаве пореза на добит
пружање стручне и техничке помоћи у коришћењу и развоју пословног
информационог система
анализа билансних позиција са становништва свих релевантних рачуноводствених
стандарда и законских прописа, предлагање и предузимање мера за отклањање
евентуалних неправилности
праћење законодавне регулативе, међународних, националних и интерних
стандарда у области надлежности Службе
координирање и учествовање у финансијским анализама на захтев Пословодства ЈП
ЕМС.

Додатни опис средњи
ниво



израђује стручне анализе из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




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

Повећани ризици:

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 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: лиценца за овлашћеног рачуновођу
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 533
Назив посла:

Kоординатор Одељењa за финансијско књиговодство
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Организациона целина

Одељење за финансијско књиговодство / Служба рачуноводства / Сектор за економско
финансијске послове / Финансије

Врста посла

Послови координатора одељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Одељења
 координира и надзире књижење финансијске документације (динарске и девизне)
 надзире и проверава комплетност и исправност финансијске документације (динарске и
девизне)
 надзире и врши контирање и књижење финансијске документације (динарске и девизне)
 учествује у изради финансијских извештаја
 учествује у изради оперативних упутстава за књижење и примену законских прописа из
области финансијског рачуноводства
 координира рад са свим интерним организционим целинама и екстерним финансијским
институцијама и пословним партнерима
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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 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 економије

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

пожељно: лиценца за овлашћеног рачуновођу
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 534
Назив посла:

Самостални сарадник зa финансијско књиговодство

Организациона целина

Одељење зa финансијско књиговодство / Служба рачуноводства / Сектор за економско
финансијко послове / Финансије

Врста посла

Послови сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши контирање и књижење финансијске документације (динарске и девизне)
 самостално учествује у провери комлетности и исправности финансијске документације
(динарске и девизне)
 припрема и проверава подлоге за израду финансијских извештаја
 оперативно сарађује са интерним организационим целинама
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.


води потребне евиденције из домена свог рада




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

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Више образовањестечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област економије

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
вештине

Шифра: 535
Назив посла:

Самостални референт зa финансијско књиговодство

Организациона целина

Одељење зa финансијско књиговодство / Служба рачуноводства / Сектор за економско
финансијко послове / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

 врши контирање и књижење финансијске документације (динарске и девизне)
 асистира у провери комлетности и исправности финансијске документације (динарске и
девизне)
 припрема подлоге за израду финансијских извештаја
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.

доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу



Повећани ризици:

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
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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

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 743
Назив посла:

Администратор зa финансијско књиговодство

Организациона целина

Одељење зa финансијско књиговодство / Служба рачуноводства / Сектор за економско
финансијко послове / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







врши администрацију финансијске документације.
Води евиденцију финансијске документације
Ажурира податке везане за динарску и девизну финансијску документацију
учествује у припрема подлоге за израду финансијских извештаја
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.



израђује извештаје везане за динарску и девизну финансијску документацију




израђује извештаје везане за динарску и девизну финансијску документацију.
издаје потврде из свог 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

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

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине
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Шифра: 741
Назив посла:

Стручњак за израду и анализу финансијских извештаја

Организациона целина

Одељење за израду и анализу финансијских извештаја / Служба рачуноводства / Сектор за
економско финансијкe послове / Финансије

Врста посла

Послови стручњака

Опис посла

 давaње стручних мишљења и предлога за унапређење процеса рада на нивоу
организационе целине, односно Предузећа
 учествује у креирању и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена финансијске
документације
 анализира билансне позиције са становишта свих релевантних рачуноводствених
стандарда и законских прописа, сугерише мере за отклањање евентуалних неправилности
 надзире и провера комлетности и исправности финансијске документације
 припрема периодичне и годишње финансијске извештаје
 врши финансијске анализе на захтев непоредног руководиоца
 сарађује са свим интерним организационим целинама и екстерним финансијским
институцијама и пословним партнерима
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.

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

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије

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 – лиценца за овлашћеног рачуновођу

Шифра: 536
Назив посла:

Kоординатор Одељењa за израду и анализу финансијских извештаја

Организациона целина

Одељење за израду и анализу финансијских извештаја / Служба рачуноводства / Сектор за
економско финансијске послове / Финансије

Врста посла

Послови координатора одељења / групе послова
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и организује рад Одељења
 анализира билансне позиције са становишта свих релевантних рачуноводствених
стандарда и законских прописа, предлаже и предузима мере за отклањање евентуалних
неправилности
 надзире и проверава комлетност и исправност финансијске документације
 координира и учествује у активностима припреме на изради периодичних и годишњих
финансијских извештаја
 коориднира и учествује у финансијским анализама на захтев Пословодства ЈП ЕМС
 координира рад са свим интерним организционим целинама и екстерним финансијским
институцијама и пословним партнерима
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, националне и
интерне стандарде у области надлежности Службе
 учествује у изради оперативних упутстава за књижење и примену законских прописа из
области финансијског рачуноводства
 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 економије

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

пожељно: лиценца за овлашћеног рачуновођу
вештине руковођења;тимски рад;

Шифра: 537
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за израду и анализу финансијских извештаја

Организациона целина

Одељење за израду и анализу финансијских извештаја / Служба рачуноводства / Сектор за
економско финансијскe послове / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 асистира у анализи билансне позиције са становишта свих релевантних рачуноводствених
стандарда и законских прописа
 асистира у провери комлетности и исправности финансијске документације
 асистира у припреми периодичних и годишњих финансијских извештаја
 учествује у изради финансијских анализа на захтев непосредног руководиоца
 сарађује са свим интерним организционим целинама и екстерним финансијским
институцијама и пословним партнерима
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, националне и
интерне стандарде у 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
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада




самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 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

пожељно – лиценца за овлашћеног рачуновођу

Шифра: 538
Назив посла:

Специјалиста за израду и анализу финансијских извештаја

Организациона целина

Одељење за израду и анализу финансијских извештаја / Служба рачуноводства / Сектор за
економско финансијкe послове / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у анализи билансне позиције са становишта свих релевантних
рачуноводствених стандарда и законских прописа, сугерише мере за отклањање
евентуалних неправилности
 проверава комлетност и исправност финансијске документације
 припрема периодичне и годишње финансијске извештаје
 врши финансијске анализе на захтев непоредног руководиоца
 сарађује са свим интерним организационим целинама и екстерним финансијским
институцијама и пословним партнерима
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.


прегледа и анализира извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 економије

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 – лиценца за овлашћеног рачуновођу

Шифра: 539
Назив посла:

SAP консултант за израду и анализу финансијских извештаја

Организациона целина

Одељење за израду и анализу финансијских извештаја / Служба рачуноводства / Сектор за
економско финансијске послове / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






учествује у имплементацији SAP система
пружа стручну и техничку помоћ у имплементацији и коришћењу система
по потреби врши едукацију запослених из области SAP система
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, међународне, 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.


врши анализу пословних процеса




врши анализу пословних процеса
обавља саветовање корисника

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 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
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Служба за пореско правна питања и осигурање






Шеф Службе за пореско правна питања и осигурање
Специјалиста за осигурање имовине и лица
Специјалиста за aналитику осигурањa
Специјалиста за пореско правна питања
Самостални сарадник за пореско правна питања

Шифра: 540
Назив посла:

Шеф Службе за пореско правна питања и осигурање

Организациона целина

Служба за пореско правна питања и осигурање / Сектор за економско финансијске послове /
Финансије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира радом Службе
 учествује у креирању и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена фискалне
политике
 координира послове између осигуравајућих друштава и ЈП ЕМС
 координира израду услова осигурања имовине, возила и запослених, учествује у склапању
уговора са осигуравајућим друштвима
 координира комуникацију са посредником за послове осигурања, као и са свим
организационим целинама ЈП ЕМС
 организује и контролише израду извештаја из домена рада Службе
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у 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.

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, права

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;
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Шифра: 541
Назив посла:

Специјалиста за осигурање имовине и лица

Организациона целина

Служба за пореско правна питања и осигурање / Сектор за економско финансијске послове /
Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у креирању услова осигурања имовине, лица и возила, као и у праћењу
реализације уговора о осигурању
 прати рокове за плаћање фактура за полисе и друге уговорене обавезе
 води статистику штетних догађаја и висину наплате од осигуравајућих друштава
 прикупља документацију за осигурање имовине, лица и возила
 учествује у изради извештаја из домена рада Службе
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 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.


прегледа и анализира извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије, права

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, почетни ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра:745
Назив посла:

Специјалиста за aналитику осигурањa

Организациона целина

Служба за пореско правна питања и осигурање / Сектор за економско финансијске послове /
Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:









обавља послове анализе дефинисаних услова осигурања
успоставља контакт са осигуравајућим кућама
води статистику о прикупљеним подацима за све врсте осигурања
врши анализу штетних догађаја и висину наплате од осигуравајућих друштава
врши анализу прикупљене документације за осигурање имовине, лица и возила
учествује у изради извештаја из домена рада Службе
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
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије, права

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, почетни ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 542
Назив посла:

Специјалиста за пореско правна питања

Организациона целина

Служба за пореско правна питања и осигурање / Сектор за економско финансијске послове /
Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







врши координацију послова са Пореским управама и Сектором за правне послове
обавља активности припреме књижења и плаћања пореза по свим основама
израђује и доставља годишње пријаве ЈП ЕМС за сва пореска давања
учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
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.



прегледа и анализира извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 економијe, права

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

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 755
Назив посла:

Самостални сарадник за пореско правна питања

Организациона целина

Служба за пореско правна питања/Сектор за економско финансијске послове / Финансије

Врста посла

Послови сарадника






Опис посла



Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

врши координацију послова са Пореским управама и Сектором за правне послове
обавља активности припреме обрачуна, књижења и плаћања пореза и других давања
израђује и доставља пријаве ЈП ЕМС за порезе и друга давања
учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
прати законску 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.



води потребне евиденције из домена свог рада




води потребне евиденције из домена свог рада
израђује извештаје из домена свог 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, друштвенохуманистичке науке – област економије

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

обавезно – Microsoft Word, Excel, Internet

Познавање страног
језика

пожељно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

-
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Сектор за управљање трезором

 Руководилац Сектора за управљање трезором
 Стручњак за финансије и САП
 Секретарица
Шифра: 543
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за управљање трезором
Сектор за управљање трезором / Финансије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора





руководи радом и пословањем Сектора
координира рад служби, одељења и запослених у Сектору и координира рад
Одељења за благајничко пословање по Погонима у оквиру надлежности рада
Сектора
усклађује рад Сектора са другим организационим јединицама ЈП ЕМС и субјектима
ван ЈП ЕМС
припрема планове рада и пословања ЈП ЕМС
обезбеђује организациону и регулативну усаглашеност у оквиру ЈП ЕМС и
усклађеност са пословним потребама ЈП ЕМС
припрема анализе и извештаје за извршног директора из свог делокруга рада
прати и примењује прописе из области свог делокруга рада; контролише примену
закона који се односе на економско-финансијске послове
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
инспекцијских и других државних органа који се односе на рад и пословање Сектора
стара се о примени мера БЗР, ППЗ И ЗЖС.

Додатни опис средњи
ниво



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

Додатни опис
максимални ниво





Опис посла







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 економије

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, виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;
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Шифра: 544
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Стручњак за финасије и САП
Сектор за управљање трезором
Послови стручњака







учествује у имплементацији САП функционалности
пружа стручну помоћ приликом коришћења и развоја информационог система – САП
пружа стручну помоћ приликом израде финансијских извештаја
по потреби врши едукацију запослених из области САП-а
прати и примењује прописе из области свог делокруга рада
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



израђује стручне анализе из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




Опис посла

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 240 ЕСПБ бодова, област економије

Радно искуство

минимум 3 годинe радног искуства, од чега две године на пословима који се односе на САП и
финансије

Познавање рада на
рачунару

обавезно – Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, SAP

Познавање страног
језика

обавезно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

специфична знања из области финансија и САП

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за управљање трезором / Финансије / 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 и 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 финансијске динарске послове
 Шеф Службе за финансијске динарске послове
Одељење за динарске послове платног промета и кредитне послове
 Координатор Одељења за динарске послове платног промета и кредитне
послове
 Стручни сарадник за динарске послове платног промета и кредитне послове
 Самостални стручни сарадник за динарске послове платног промета и кредитне
послове
 Сарадник за динарске послове платног промета и кредитне послове
 Самостални сарадник за динарске послове платног промета и кредитне
послове
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 Самостални референт за динарске послове платног промета и кредитне
послове
Одељење за обрачун примања запослених и благајну





Координатор Одељења за обрачун примања запослених и благајну
Стручни сарадник за обрачун примања запослених
Самостални референт за обрачун примања запослених
Благајник

Одељење благајне Kрушевац / Бор / Нови Сад / Ваљево








Координатор Одељења благајне у Погону
Стручни сарадник за економско финансијске послове у Погону
Сарадник за економско финансијске послове у Погону
Самостални сарадник за економско финансијске послове у Погону
Референт сарадник за економско финансијске послове у Погону
Самостални референт за економско финансијске послове у Погону
Благајник у Погону

Шифра: 545
Назив посла:

Шеф Службе за финансијскe динарске послове

Организациона целина

Служба за финансијске динарске послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира радом Службе
 учествује у креирању и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена финансијског
пословања
 контролише плаћање обавеза и наплате потраживања у области динарког платног
промета
 координира и прати плаћање пореза и доприноса у области обрачуна зарада, накнада и
осталих личних примања запослних и трећих лица у области динарског платног промета
 координира сарадњу са Центром за велике пореске обвезнике и локалне пореске управе
 координира пословање са добављачима, купцима и државним органима у области
динарског платног промета
 организује и контролише израду извештаја из домена рада Службе
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде у 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.

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
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије

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;

Шифра: 546
Назив посла:

Kоординатор Одељења за динарске послове платног промета и кредитне послове

Организациона целина

Одељења за динарске послове платног промета и кредитне послове / Служба за
финансијске динарске послове /Сектор за управљање трезорома / Финансије

Врста посла

Послови координатора одељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира радом Одељења
 координира обраду и контролише финансијску документацију
 координира припрему и предлаже плаћања на основу финансијске документације у
складу са важећим уговорима
 координира израду извештаја из домена рада Службе
 координира евиденцију и издавање авансних рачуна купцима
 координира сарадњу са банкама
 надгледа извршење безготовинских плаћања
 учествује у изради тендерске документације и у Комисијама за јавне набавке
 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 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 економије

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

није потребно
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Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 547
Назив посла:

Стручни сарадник за динарске послове платног промета и кредитне послове

Организациона целина

Одељење за динарске послове платног промета и кредитне послове / Служба за финансијске
динарске послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 врши пријем, обрађује и контролише финансијску документацију
 учествује у припреми и плаћању на основу финансијске документације у складу са
важећим уговорима
 учествује у изради извештаја из домена рада Службе
 евидентира и издаје авансне рачуне купцима
 обавља послове наплате потраживања
 прати уговоре у вези потраживања купаца чије су обавезе репрограмиране
 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

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој организационој
јединици
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 2 годинe

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, организационе вештине

Шифра: 548
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за динарске послове платног промета и кредитне
послове

Организациона целина

Одељење за динарске послове платног промета и кредитне послове / Служба за финансијске
динарске послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника
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Опис посла



Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

врши пријем, обрађује и контролише финансијску документацију
учествује у припреми и плаћању на основу финансијске документације у складу са
важећим уговорима
учествује у изради извештаја за интерне и екстерне потребе из домена рада Службе
књижи изводе банака
сарађује са банкама за потребе издавања банкарских гаранција и меница
евидентира и израђује извештај о датим и примљеним гаранцијама и меницама
издаје потврде реализованих плаћања добављачима као и надлежним државним
институцијама
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.



самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада




самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 3 годинe

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, организационе вештине

Шифра: 549
Назив посла:

Сарадник за динарске послове платног промета и кредитне послове

Организациона целина

Одељење за динарске послове платног промета и кредитне послове / Служба за финансијске
динарске послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи

 врши пријем, обрађује и контролише финансијску документацију
 врши припрему и плаћања на основи финансијске документације у складу са важећим
уговорима
 учествује у изради извештаја из домена рада Службе
 евидентира и издаје авансне рачуне купцима
 врши припрему за безготовинска плаћања
 прати уговоре у вези рефинансираних зајмова, контролише обрачунате камате, даје
налоге за књижење и евидентира инструменте обезбеђења плаћања
 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;


води евиденцију финансијске документације
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ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




води евиденцију финансијске документације
издаје потврде из свог домена 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 економије

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

Шифра: 550
Назив посла:

Самостални сарадник за динарске послове платног промета и кредитне послове

Организациона целина

Одељење за динарске послове платног промета и кредитне послове / Служба за финансијске
динарске послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови сарадника



прати уговоре о вођењу динарских рачуна код банака (средстава по виђењу)
по посебној процедури и у складу са пословном политиком Предузећа, врши
орочавање слободних новчаних средстава, реорочавање и разорочавање
врши обрачун и контролу камата
врши безготовинска плаћања (цесије, асигнације, компензације...)
врши припрему података за репрограмирање дугова, месечна задуживања по основу
репрограма и обрачун доспеле главнице и камате (применом есконтне стопе НБС )
измирује обавезе Предузећа по основу кредита и рефинансираних зајмова
израђује извештаје о просечном стању средстава на пословним рачунима Предузећа
израђује извештаје о каматама код банака (на орочена средства и на просечно стање
средстава на рачуну)
прати обавезе које запослени у Предузећу имају по основу откупа станова и стамбених
кредита и, у складу са тим, ради месечно задужење за добијене кредите и обрачун рата
за откуп станова са валутном клаузулом
врши ревалоризацију потраживања по стамбеним кредитима, сходно начину на који се
врши откуп (односно, у складу са уговором и законом) и обавештава корисника кредита
о променама висине месечних задужења; по захтеву корисника у откупу, врши обрачун
за једнократну отплату дуга
израчунавање основице и коефицијената за ревалоризацију нематеријалне штете
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.







Опис посла








Додатни опис средњи
ниво



води потребне евиденције из домена свог рада
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




води потребне евиденције из домена свог рада
стара се о правилној примени прописаних процедура у области 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 економије

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

Шифра: 551
Назив посла:

Самостални референт за динарске послове платног промета и кредитне послове

Организациона целина

Одељење за динарске послове платног промета и кредитне послове / Служба за финансијске
динарске послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 врши пријем, обрађује и контролише финансијску документацију
 врши припрему и плаћања на основу финансијске документације у складу са важећим
уговорима
 учествује у изради извештаја из домена рада Службе
 евидентира и издаје авансне рачуне купцима
 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.


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 године

Познавање рада на
рачунару

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

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 552
Назив посла:

Координатор Одељења за обрачун примања запослених и благајну

Организациона целина

Одељење за обрачун примања запослених и благајну / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезорома / Финансије

Врста посла

Послови координатора одељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира радом Одељења
 врши контролу и одобрава коначни обрачун, као и обраду података везаних за обрачун
зарада и остала примања
 врши израду извештаја и образаца везаних за обрачун зарада и доставља на
верификацију надлежним министарствима у складу са законском регулативом
 координира израду пореских пријава за лична примања са пореском управом
 ажурира и води документацију везано за одсуство са рада и у складу са тим врши
припрему за рефундацију ПИО
 врши обрачун накнаде трошкова доласка на рад и одласка са рада
 врши контролу благајничке документације
 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 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 економије

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;
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Шифра: 750
Назив посла:

Стручни сарадник за обрачун примања запослених

Организациона целина

Одељење за обрачун примања запослених и благајну / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 врши обраду података везаних за обрачун зарада и осталих примања и њихову
контролуконтролише обрасце за исплату зарада запослених
 израђује извештаје и обрасце везане за обрачун зарада и доставља на верификацију
надлежним министарствима, у складу са законском регулативом
 врши контролу благајничке документације
 учествује у изради извештаја за интерне и екстерне потребе из домена рада Службе
 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 произилазе из природе описаног посла.


Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој организационој
јединици
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

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 553
Назив посла:

Самостални референт за обрачун примања запослених

Организациона целина

Одељење за обрачун примања запослених и благајну / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

 припрема подлоге за коначни обрачун, као и обраду података везаних за обрачун зарада
и остала примања
 учествује у изради извештаја и образаца везаних за обрачун зарада
 врши израду пореских пријава за лична примања са пореском управом
 врши исплату на основу издатих налога за рефундацију
 врши обрачун накнаде трошкова доласка на рад и одласка са рада
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 припрема податке о административној забрани запослених и издаје потврде о заради на
захтев запосленог
 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:



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 године

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 554
Назив посла:

Благајник

Организациона целина

Одељење за обрачун примања запослених и благајну / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







врши исплату динарских и девизних дневница
врши обраду и ликвидацију докумената кроз благајну
врши обрачун и плаћање пореза на дневнице
врши контролу благајничке документације
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.



израда интерних и екстерних извештаја




израда интерних и екстерних извештаја
стара се о правилној примени свих процедура у домену свог 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
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Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Шифра: 555
Назив посла:

Координатор Одељења благајне у Погону

Организациона целина

Одељење благајне (Крушевац, Бор, Нови Сад, Ваљево) / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором/ Финансије

Врста посла

Послови координатора одељења / групе послова

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 координира и руководи радом Одељења
 координира и контролише послове ликвидатуре -благајна, провера и овера свих улазних
документа, контролише безготовинска плаћања
 прати и контролише благајничко пословање на нивоу Погона
 припрема података за изрaду плана и анализе трошкова на нивоу Погона
 учествује у контроли обрачуна личних доходака
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Одељења
 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 економије

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

не треба рачуноводстевни испит

Шифра: 556
Назив посла:

Стручни сарадник за економско финансијске послове у Погону
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Организациона целина

Одељење благајне (Крушевац, Бор, Нови Сад, Ваљево) / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором/ Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 планира средства за текуће пословење
 учествује у реализацији набавки малог обима – канцеларијски материјал, електро и
машинска потрошна добра и резервни делови за возила
 обавља послове ликвидатуре
 прати и контролише благајничко пословање
 припрема података за израду плана и анализе трошкова на нивоу Погона
 учествује у активностима пописа на нивоу Погона
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Одељења
 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:

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој организационој
јединици
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 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

Шифра: 557
Назив посла:

Сарадник за економско финансијске послове у Погону

Организациона целина

Одељење благајне (Крушевац, Бор, Нови Сад, Ваљево) / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором/Финансије

Врста посла

Послови сарадника
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 учествује у реализовању набавки малог обима- канцеларијски материјал, електро и
машинска потрошна добра и резервни делови за возила
 координира и контролише послове ликвидатуре -благајна, провера и овера свих улазних
документа, контролише безготовинска плаћања
 прати благајничко пословање
 учествује у припреми података за израду плана и анализе трошкова на нивоу Погона
 учествује у попису на нивоу Погона
 обрачунава личне доходке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Одељења
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



води евиденцију финансијске документације




води евиденцију финансијске документације
израђује извештаје из домена 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 економије

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

Шифра: 558
Назив посла:

Самостални сарадник за економско финансијске послове у Погону

Организациона целина

Одељење благајне (Крушевац, Бор, Нови Сад, Ваљево) / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови сарадника

Опис посла

 учествује у реализовању набавки малог обима– канцеларијски материјал, електро и
машинска потрошна добра и резервни делови за возила
 координира и контролише послове ликвидатуре –благајна, провера и овера свих улазних
документа, контролише безготовинска плаћања
 прати благајничко пословање
 припрема података за израду плана и анализе трошкова на нивоу Погона
 учествује у попису на нивоу Погона
 контролише обрачун личних доходака
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у области надлежности Одељења
 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



води потребне евиденције из домена свог рада
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максимални ниво
Повећани ризици:



израђује извештаје из домена свог 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 економије

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

Шифра: 559
Назив посла:

Референт сарадник за економско финансијске послове у Погону

Организациона целина

Одељење благајне (Крушевац, Бор, Нови Сад, Ваљево) / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







врши плаћање телефонских рачуна, комуналних услуга
обавља послове ликвидатуре
учествује у попису на нивоу Погона
обрачунава личне доходке
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

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
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вештине

Шифра: 560
Назив посла:

Самостални референт за економско финансијске послове у Погону

Организациона целина

Одељење благајне (Крушевац, Бор, Нови Сад, Ваљево) / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

врши плаћање телефонских рачуна, комуналних услуга
обављају послове ликвидатуре
учествује у припреми података за израду плана и анализе трошкова на нивоу Погона
учествује у попису на нивоу Погона
обрачунава личне доходке
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 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

Шифра: 561
Назив посла:

Благајник у Погону

Организациона целина

Одељење благајне (Крушевац, Бор, Нови Сад, Ваљево) / Служба за финансијске динарске
послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла








врши исплату динарских и девизних дневница
врши обраду и ликвидацију докумената кроз благајну
врши обрачун и плаћање пореза на дневнице
врши обрачун накнаде трошкова доласка на рад и одласка са рада
врши контролу благајничке документације
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у 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
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



израда интерних и екстерних извештаја




израда интерних и екстерних извештаја
стара се о правилној примени свих процедура у домену свог 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),средњи ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

Служба за финансијске девизне послове
 Шеф Службе за финансијске девизне послове





Стручни сарадник за финансијске девизне послове
Самостални стручни сарадник за финансијске девизне послове
Специјалиста за финансијске девизне послове
Специјалиста за анализу финансијских девизних послова

Шифра: 562
Назив посла:

Шеф Службе за финансијске девизне послове

Организациона целина

Служба за финансијке девизне послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира радом Службе
 учествује у креирању и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена финансијског
пословања
 контролише плаћање обавеза и наплате потраживања у области девизног платног промета
и кредитних послова
 координира послове платног промета у области девизног пословања
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 координира сарадњу са релевантним међународним финансијским институцијама
 координира пословање са добављачима, купцима и државним органима у области
девизног платног промета и кредитних послова
 организује и контролише израду извештаја из домена рада Службе
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у 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.
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

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- виши ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 563
Назив посла:

Стручни сарадник за финансијскe девизнe пословe

Организациона целина

Служба за финансијске девизне послове, Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 врши обрачун трошкова службеног путовања у иностранство и прати реализацију по
коначном обрачуну службеног пута
 асистира приликом израде релевантних извештаја из надлежности Службе
 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.

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој организационој
јединици
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 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

Шифра: 564
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за финансијскe девизнe пословe

Организациона целина

Служба за финансијске девизне послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у контроли и анализи предлога и документације у области платног промета и
кредита са иностранством
 учетвује у пословима обезбеђења ино-плаћања које се врши по комерцијалним уговорима
 асистира при утврђивању врста и текста гаранције за обезбеђење плаћања, при вођењу
евиденције издатих и примљених гаранција и средстава обезбеђења, као и
аутентификацију преко пословних банака
 учествије у изради релевантних извештаја из надлежности Службе
 врши обрачун трошкова службеног путовања у иностранство и прати реализацију по
коначном обрачуну службеног пута
 учествује у изради 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.


стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада




стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 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
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вештине

Шифра: 565
Назив посла:

Специјалиста за финансијскe девизнe пословe

Организациона целина

Служба за финансијске девизне послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 контролише и анализира предлоге и документацију у области платног промета и кредита
са иностранством
 врши обезбеђење ино-плаћања које се врши по комерцијалним уговорима
 утврђује врсте и текст гаранције за обезбеђење плаћања, води евиденцију издатих и
примљених гаранција и средстава обезбеђења, као и аутентификацију преко пословних
банака
 учествује у изради релевантних извештаја из надлежности Службе
 врши обрачун трошкова службеног путовања у иностранство и прати реализацију по
коначном обрачуну службеног пута
 учествује у изради 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.


прегледа и анализира извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 3 године

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: 744
Назив посла:

Специјалиста за анализу финансијских девизних послова

Организациона целина

Служба за финансијске девизне послове / Сектор за управљање трезором / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника
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Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:











пружа стручну помоћ приликом анализа финансијских извештаја
врши контролу исправности документације
сачињава статистичке анализе
анализира усклађеност уговора са планом пословања
учествује у провери књиговодствених исправа и налога пре књижења
учествује у провери исправности и комплетности девизне финансијске документације
aнализа курсних разлика
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, у 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 извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 3 године

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

Сектор за план и контролу

 Руководилац Сектора за план и контролу


Стручњак за контролинг
 Секретарица
Шифра: 566
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Руководилац Сектора за план и контролу
Сектор за план и контролу / Финансије
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
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руководи радом и пословањем Сектора
координира рад Служби,Одељења и запослених у Сектору
усклађује рад Сектора са другим организационим јединицама ЈП ЕМС и субјектима
ван ЈП ЕМС
припрема планове рада и пословања ЈП ЕМС
обезбеђује организациону и регулативну усаглашеност у оквиру ЈП ЕМС и
усклађеност са пословним потребама ЈП ЕМС
припрема анализе и извештаје за извршног директора из свог делокруга рада
прати и примењује прописе из области свог делокруга рада
контролише примену закона који се односе на економско-финансијске послове
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
инспекцијских и других државних органа који се односе на рад и пословање Сектора
стара се о примени мера БЗР, ППЗ И ЗЖС.

Додатни опис средњи
ниво



предлаже унапређење постојећих процеса из делокруга рада Сектора

Додатни опис
максимални ниво




Опис посла








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 економије

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),виши ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 567
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Стручњак за контролинг
Сектор за план и контролу
Послови стручњака



Опис посла






учествује у унапређењу и имплементацији контролинг функције у Предузећу
пружа стручну помоћ приликом планирања контролних механизама за праћење
остваривања циљева Предузећа, трошкова, прихода
пружа стручну помоћ при оперативном планирању, анализи, контроли и извештавњу
пружа стручну помоћ приликом коришћења и развоја информационог система – САП
прати и примењује прописе из области свог делокруга рада
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 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 240 ЕСПБ бодова, област економије

Радно искуство

минимум 3 године радног искуства, од чега две године на пословима који се односе на
контролинг

Познавање рада на
рачунару

обавезно – Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, САП

Познавање страног
језика

обавезно – енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

Специфична знања из контролинга и САП

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за план и контролу / Финансије / 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

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање
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спреме:
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 пословне процене






Шеф Службе за пословне процене
Стручни сарадник за пословне процене
Самостални стручни сарадник за пословне процене
Специјалиста за пословне процене
Специјалиста за утврђивање тарифа

Шифра: 568
Назив посла:

Шеф Службе за пословне процене

Организациона целина

Служба за пословне процене / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира радом Службе
 учествује у креирању и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена kontrolinga SAP
система и планирања и утврђивања тарифа за приступ
 организује и контролише израду извештаја из домена рада Службе
 координира интерну комуникацију у коришћењу SAP система
 координира обједињавање података за израду cost-benefit анализе,cash flow-а и планове
за програм пословања ЈП ЕМС
 припрема документацију за извештавање и врши усклађивање тарифних елемената са
Агенцијом за енергетику (AERS) и надлежним министарствима
 координира послове који се односе на KPI
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у 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.

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
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Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област природно-математичких
наука,техничко- технолошких или друштвено- хуманистичких, организационих наука, област
економије, област информатике

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

вештине руковођења; тимски рад; обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Шифра: 569
Назив посла:

Стручни сарадник за пословне процене

Организациона целина

Служба за пословне процене / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 асистира у изради cost benefit анализе, прати њихову реализацију, креира и утврђује
тарифе за приступ
 припрема податке за релевантне извештаје из домена рада Службе
 ажурира све релевантне извештаје из SAP (контролише књижење у kontroling модулу)
 асистира у припреми документације за комуникацију са надлежним министарствима
 ажурира и прикупља планове за програм пословања ЈП ЕМС
 учествује у изради плана cash flow-а
 обавља активности везане за KPI
 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.

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој организационој
јединици
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

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

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

595

вештине

Шифра: 570
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за пословне процене

Организациона целина

Служба за пословне процене / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 учествује у изради cost benefit анализе, прати њихову реализацију, креира и утврђује
тарифе за приступ
 учествује у изради релевантних извештаја из домена рада Службе
 учествује у развојним пројектима за развијање IT система са финансијског аспекта и
предлаже мере побољшања
 учествује у припреми документације за комуникацију са надлежним министарствима
 ажурира и прикупља планове за Програм пословања ЈП ЕМС
 учествује у изради плана cash flow-а
 обавља активности везане за KPI
 ажурира све релевантне извештаје из SAP (контролише књижење у kontroling модулу)
 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.


стара се о правилној примени свих процедура у домену свог рада




стара се о правилној примени свих процедура у домену свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

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

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Шифра: 571
Назив посла:

Специјалиста за пословне процене

Организациона целина

Служба за пословне процене / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника
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Опис посла

 самостално израђује cost benefit анализе, прати њихову реализацију, креира и утврђује
тарифе за приступ
 координира и израђује релевантне извештаје из домена рада Службе
 учествује у развојним пројектима за развијање IT система са финансијског аспекта и
предлаже мере побољшања
 припрема документацију за извештавање Агенције за енергетику (AERS)
 припрема документацију за комуникацију са надлежним министарствима
 ажурира и прикупља планове за програм пословања ЈП ЕМС
 израђује план cash flow-а
 обавља активности везане за KPI
 ажурира све релевантне извештаје из SAP (контролише књижење у kontroling модулу)
 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.

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



прегледа и анализира извештаје из домена свог рада



прегледа и анализира извештаје из домена свог рада



предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединиц
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

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

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Шифра: 572
Назив посла:

Специјалиста за утврђивање тарифе

Организациона целина

Службе за пословне процене / Сектор за план и контролу/ Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво








припрема и израђуje табеле за утврђивање тарифе за приступ
утврђује корективни фактор у оквиру МОП (максимално одобрени приход)
обавља послове који се односе на KPI
врши израду извештаја за потребе менаџмента
по потреби учествује у коришћењу SAP апликације (извештаји)
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.


прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
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Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:




прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

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

Служба за план и анализу





Шеф Службе за план и анализу
Стручни сарадник за план и анализу
Самостални стручни сарадник за план и анализу
Специјалиста за план и анализу

 Референт за план и анализу
 Референт сарадник за план и анализу
 Самостални референт за план и анализу
Шифра: 573
Назив посла:

Шеф Службе за план и анализу

Организациона целина

Служба за план и анализу / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира радом Службе
 учествује у у креирању и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена планирања и
утврђивања тарифа за приступ и спровођењу пословне политике ЈП ЕМС из домена
контролингаSAP система
 организује и контролише израду извештаја из домена рада Службе
 припрема документацију за извештавање и врши усклађиваље тарифних елемената са
Агенцијом за енергетику (AERS)
 координира интерну комуникацију у коришћењу SAP система и обједињавање података за
израду cost-benefit анализе
 припрема документацију за комуникацију са надлежним министарствима
 обједињује појединачне планове за програм пословања ЈП ЕМС
 координира израдом плана cash flow
 координира послове који се односе на KPI
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 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
у 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.
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 природно-математичких,техничко
технолошких или друштвено хуманистичких 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
вештине

вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 574
Назив посла:

Стручни сарадник за план и анализу

Организациона целина

Служба за план и анализу / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 прати реализацију корпоративних и техничких послова
 учествује у контроли захтева за набавку у домену корпоративних и техничких послова
 анализира усклађеност уговора о набавци са планом пословања ЈП ЕМС у домену
корпоративних послова
 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.

Додатни опис средњи
ниво



Додатни опис
максимални ниво




Повећани ризици:

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада

стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада
учествује у предлагању мера за повећање ефгикасности рада у својој организационој
јединици
дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије
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спреме
Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Шифра: 575
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за план и анализу

Организациона целина

Служба за план и анализу / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 прати и пројектује реализацију корпоративних и техничкихпослова
 прати реализацију захтева за набавку у домену корпоративних и техничких послова
 анализира усклађеност уговора о набавци са планом пословања ЈП ЕМС у домену
корпоративних послова
 пројектује реализацију уговора у домену корпоративних послова
 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.


самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада




самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област економије и област техничкотехнолошких наука.

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Шифра: 576
Назив посла:

Специјалиста за план и анализу
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Организациона целина

Служба за план и анализу / Сектор за план и контролу/ Финансије

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 прати и пројектује реализацију корпоративних и техничких послова
 врши контролу захтева за набавку у домену корпоративних и техничких послова
 анализира усклађеност уговора о набавци са планом пословања ЈП ЕМС у домену
корпоративних послова
 пројектује реализацију уговора у домену корпоративних послова
 учествује у изради релевантних извештаја из домена рада Службе
 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.


прегледа и анализира извештаје из домена свог рада




прегледа и анализира извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у својој организациојој јединици

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 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

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Шифра: 577
Назив посла:

Референт за план и анализу

Организациона целина

Служба за план и анализу / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво






учествује у праћењу реализације корпоративних техничких послова
учествује у праћењу реализације уговора у домену корпоративних и техничких послова
убацује податке у обједињени шифарник добара, радова и услуга
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.


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

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

601

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

Средње образовање, подручје рада економије

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

Шифра: 578
Назив посла:

Референт сарадник за план и анализу

Организациона целина

Служба за план и анализу / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






прати реализацију корпоративних и техничких послова
прати реализацију уговора у домену корпоративних и техничких послова
учествује у ажурурању обједињеног шифарника добара, радова и услуга
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.


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, подручје рада економије

Радно искуство

минимум 1 година

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)
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Шифра: 579
Назив посла:

Самостални референт за план и анализу

Организациона целина

Служба за план и анализу / Сектор за план и контролу / Финансије

Врста посла

Послови референта







прати реализацију корпоративних и техничких послова
прати реализацију уговора у домену корпоративних и техничких послова
учествује у праћењу реализације инвестиција са финансијског аспекта
ажурира обједињени шифарник добара, радова и услуга
учествује у изради релевантних извештаја из домена рада Службе
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.

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво



доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу



Додатни опис
максимални ниво

доставља статистичке извештаје упоредне анализе на годишњем и кварталном
нивоу

учествује у припреми презентација из области рада
дефинисани Актом о процени ризика

Повећани ризици:

Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

Средње образовање, подручје рада економије

Радно искуство

минимум 2 године

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обучен за рад у SAP систему ( интерни сертификат)

МЕЂУНАРОДНИ И РЕГУЛАТОРНИ ОДНОСИ


Корпоративни директор за међународне и регулаторне односе





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица
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Шифра: 9
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Корпоративни директор за међународне и регулаторне односе
Међународни и регулаторни односи
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора





Опис посла







Повећани ризици:

предлаже смернице везано за наступ и деловање ЈП ЕМС у ENTSO-E организацији и
телима Енергетске заједнице Југоисточне Европе, као и другим међународним
организацијама из делокруга рада ЈП ЕМС
представља ЈП ЕМС у ENTSO-E организацији и телима Енергетске заједнице
Југоисточне Европе, као и у другим међународним организацијама из делокруга рада
ЈП ЕМС
предлаже именовање представника ЈП ЕМС у ENTSO-E комитетима, радним групама
и оперативним тимовима, прати и вреднује њихово ангажовање
предлаже именовања представника ЈП ЕМС у телима и радним група Енергетске
заједнице Југоисточне Европе;
утврђује смернице, формирање тимова и учешће у преговорима са Агенцијом за
енергетику Републике Србије
предлаже стратегије регионалног повезивања у циљу формирања регионалног
тржишта електричне енергије;
предлаже концепт и имплементацију Организованог тржишта електричне енергије на
регионалном и ван-европском нивоу
учествује на домаћим и међународним конференцијама везаним за послове из
делокруга рада ЈП ЕМС
информише генералног директора и предлаже мере за унапређење послова, и даје
налоге за извршавање послова из свог делокруга.

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 - MS 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

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Међународни и регулаторни односи / 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 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, 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

Међународни и регулаторни односи / 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



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

Међународни и регулаторни односи / 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
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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

Сектор за односе са заинтересованим странама

 Руководилац Сектора за односе са заинтересованим странама



Самостални стручни сарадник за односе са домаћим субјектима
Специјалиста за односе са домаћим субјектима




Самостални стручни сарадник за односе са међународним субјектима
Специјалиста за односе са међународним субјектима
 Секретарица
Шифра: 580
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Руководилац Сектора за односе са заинтересованим странама
Сектор за односе са заинтересованим странама / Међународни и регулаторни односи
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

 организује и руководи радом Сектора
 припрема смерница везаних за наступ и деловање ЈП ЕМС у ENTSO-E организацији и

Опис посла

телима Енергетске заједнице Југоисточне Европе, као и другим међународним
организацијама из делокруга рада ЈП ЕМС
 припрема смерница, организација формирања тимова за учешће у преговорима са
Агенцијом за енергетику Републике Србије
 припрема стратегије регионалног повезивања у циљу формирања регионалног тржишта
електричне енергије
 припрема концепта за имплементацију Организованог тржишта електричне енергије на
регионалном и ван-европском нивоу.

Додатни опис средњи
ниво



предолаже стратегију сарадње из делокруга свог рада

Додатни опис
максимални ниво




предолаже стратегију сарадње из делокруга свог рада
организује и утиче на увођење конструктивних промена на нивоу Сектора у коме је
ангажован.

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,
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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; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 581
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за односе са домаћим субјектима

Организациона целина

Сектор за односе са заинтересованим странама / Међународни и регулаторни односи

Врста посла

Послови стручног сарадника

 прати законодавну и регулаторну регулативу као и друга подзаконска акта из области
надлежности Сектора

 учествује у процесу израде и ажурирања законодавне и регулаторне регулативе, као и
других подзаконских аката из области надлежности Сектора
Опис посла

 комуникацира и учествује у преговорима са ресорним Министарством
 комуникацира и учествује у преговорима са Агенцијом за енергетику Републике Србије
 учешће на домаћим и међународним конференцијама везаним за послове из делокруга
рада 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



самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




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

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

Шифра: 582
Назив посла:

Специјалиста за односе са домаћим субјектима

Организациона целина

Сектор за односе са заинтересованим странама / Међународни и регулаторни односи

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 прати и анализира законодавну и регулаторну регулативу, као и друга подзаконска акта
из области надлежности Сектора

 дефинисање смерница и учешће у процесу израде и ажурирања законодавне и
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

регулаторне регулативе, као и других подзаконских аката из области надлежности
Сектора
припремање иницијатива и учешће у преговорима са ресорним Министарством
припремање иницијатива и учешће у преговорима са Агенцијом за енергетику Републике
Србије
учешће на домаћим и међународним конференцијама везаним за послове из делокруга
рада ЈП ЕМС
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




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехникеенергетике/економије/права

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, виши ниво

Посебна знања и
вештине

Шифра: 583
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за односе са међународним субјектима

Организациона целина

Сектор за односе са заинтересованим странама / Међународни и регулаторни односи

Врста посла

Послови стручног сарадника

 прати законодавну и регулаторну регулативу у ЕУ, као и најбољу европску праксу из
области надлежности Сектора

 учествује у процесу израде и ажурирања законодавне и регулаторне регулативе, као и
других подзаконских аката из области надлежности Сектора

 комуникација са ENTSO-E, Секретеријатом Енергетске заједнице ЈИЕ и осталим
Опис посла

међународним асоцијацијама из делокруга рада ЈП ЕМС

 учествује у ENTSO-E радним групама и радним групама Енергетске заједнице
Југоисточне Европе

 учествује на домаћим и међународним конференцијама везаним за послове из делокруга
рада 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



самостално и ефикасно израђује све врсте извештаја из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




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

Повећани ризици:

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, право

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

Шифра: 584
Назив посла:

Специјалиста за односе са међународним субјектима

Организациона целина

Сектор за односе са заинтересованим странама / Међународни и регулаторни односи

Врста посла

Послови стручног сарадника

 прати законодавну и регулаторну регулативу у ЕУ, као и најбољу европску праксу из
области надлежности Сектора

 дефинише смернице и учествује у процесу израде и ажурирања законодавне и
регулаторне регулативе, као и других подзаконских аката из области надлежности Сектора

 припремање иницијатива и учешће у преговорима са ENTSO-E, Секретеријатом
Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Енергетске заједнице ЈИЕ и осталим међународним асоцијацијама из делокруга рада ЈП
ЕМС
 учествује у ENTSO-E радним групама и радним групама Енергетске заједнице Југоисточне
Европе
 учествује на домаћим и међународним конференцијама везаним за послове из делокруга
рада ЈП ЕМС
 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




учествује у организовању техничке контроле пројектне документације
врши пројектну контролу техничке документације

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област електротехнике-енергетика, право.

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, виши ниво

Посебна знања и
вештине
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Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за односе са заинтересованим странама / Међународни и регулаторни односи / 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

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ
 Корпоративни директор за комерцијалне послове
 Пословни секретар
 Пословно технички секретар
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 Секретарица
Шифра: 10
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Корпоративни директор за комерцијалне послове
Комерцијални послови
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора




Опис посла

Повећани ризици:

организује рад Сектора за комерцијалне послове и Сектора за набавке
координира рад Сектора са осталим организационим деловима ЈП ЕМС
координира и контролише набавке, магацинско пословање, спољнотрговинске
послове, послове продаје

координира и контролише унос улазних финансијских докумената у пословно
информациони систем и израду излазних финансијских докумената

учествује у изради Годишњег плана пословања ЈП ЕМС

израђује годишњи план набавки ЈП ЕМС

израђује годишњи извештај о пословању Сектора за комерцијалне послове и Сектора
за набавке

примењује законска и подзаконска акта из домена послова у својој надлежности

контролише рад свих организационих делова у саставу Сектора за комерцијалне
послове и Сектора за набавке

прати извршење планова и предлаже мере за унапређење ефикасности пословања

учествује у раду Стручног савета и осталих координационих тела ЈП ЕМС

израђује опште интерне акте из домена послова у својој надлежности

идентификује, процењује и контролише ризике у Сектору за комерцијалне послове и
Сектора за набавке.
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 - MS 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

Шифра: 23
Назив посла:

Пословни секретар

Организациона целина

Комерцијални послови 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

Комерцијални послови / 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



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

Комерцијални послови / 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

средње образовање, без обзира на подручје рада у којем је стечено образовање
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спреме:
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 комерцијалне послове



Руководилац Сектора за комерцијалне послове
Секретарица

Шифра: 585
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Руководилац Сектора за комерцијалне послове
Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални послови
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






Опис посла







организација рада Служби унутар Сектора
координација рада Сектора са осталим организационим деловима Предузећа
надлежност над Службом за комерцијалне послове
надлежност над Службом магацинског пословања
утврђивање и контрола извршења радних задатака у Службама; контрола примене
важећих прописа који се односе на послове из надлежности Сектора
учешће у изради Годишњег плана пословања Предузећа
израда оперативних планова рада Сектора и контрола њихове реализације
израда годишњих извештаја о пословању Служби
предлагање мера за унапређење рада и пословања Служби
израда извештаја о јавним набавкама у складу са законском регулативом; учешће у
изради општих интерних аката из домена послова у надлежности.

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 економије

Радно искуство

минимум 5 година радног искуства

Познавање рада на
рачунару

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

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; организационе и презентационе вештине;

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални послови / 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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

комуникационе и организационе вештине
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Служба за комерцијалне послове
 Шеф Службе за комерцијалне послове
 Комерцијалиста
 Комерцијалиста сарадник
 Самостални комерцијалиста
Шифра: 586
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Шеф Службе за комерцијалне послове
Служба за комерцијалне послове / Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални послови
Послови шефа Службе

 координира и организује рад Службе са осталим организационим целинама ЈП ЕМС
 координира и учествује у спољнотрговинским пословима везано за опрему, материјале и

Опис посла







услуге (осим услуга тржишта и управљања електричном енергијом) и прати реализацију
спољнотрговинских уговора
израђује све релевантне извештаје и планове из домена рада Службе
обезбеђује решења, мишљења и сагласностих релевантних надлежних институција у
домену увоза и осталих области рада Службе
учествује у изради техничког дела документације и учествује у реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области Закона о спољнотрговинском пословању, Царинских закона, Закона о
девизном пословању, Закона о ПДВ-у и осталих релевантних закона
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 из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

Повећани ризици:

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 3 године

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

вештине руковођења; тимски рад;
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Шифра: 587
Назив посла:

Комерцијалиста

Организациона целина

Служба за комерцијалне послове / Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални послови

Врста посла

послови референта

 асистира и израђује излазне фактуре (осим фактуре из домена Дирекције за тржиште и
управљање)

Опис посла

 евидентира улазне фактуре у пословни информациони систем (SAP)
 обрађује документацију и податке и уноси их у пословни информациони систем (SAP)
 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.
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



израда извештаја из делокруга рада




израда извештаја из делокруга рада
стара се о правилној примени свих процедура у домену свог 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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

завршена интерна обука за рад у SAP-у

Шифра: 588
Назив посла:

Комерцијалиста сарадник

Организациона
целина

Служба за комерцијалне послове / Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални послови

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис







израђује излазне фактуре (осим фактура из домена Дирекције за тржиште и управљање)
евидентира улазне фактуре у пословни информациони систем (SAP)
обрађује документацију и податке и уноси их у пословни информациони систем (SAP)
архивира документацију и обавља друге администаривне послове из области рад Службе
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.


израда извештаја из делокруга рада




израда извештаја из делокруга рада
стара се о правилној примени свих процедура у домену свог 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

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

завршена интерна обука за рад у SAP-у

Шифра: 589
Назив посла:

Самостални комерцијалиста

Организациона целина

Служба за комерцијалне послове / Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални послови

Врста посла

послови референта

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:









управља и координира радом Службе
израђује излазне фактуре (осим фактура из домена Дирекције за тржиште и управљање)
евидентира улазне фактуре у пословни информациони систем (SAP)
стара се о реализацији поступка продаје отписаних средстава
обрађује документацију и податке и уноси их у пословни информациони систем (SAP)
архивира документацију и обавља друге администаривне послове из области рад Службе
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.


израда извештаја из делокруга рада




израда извештаја из делокруга рада
стара се о правилној примени свих процедура у домену свог 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),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

завршена интерна обука за рад у SAP-у
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Служба за магацинско пословање
 Шеф Службе за магацинско пословање
 Магационер
Шифра: 590
Назив посла:

Шеф Службе за магацинско пословање

Организациона целина

Служба за за магацинско пословање / Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални послови

Врста посла

Послови шефа Службе
 координира и организује рад Службе и координира са другим организационим целинама

 координира рад свих приручних магацина и магацина демонтиране опреме по Погонима
 извештава о стању магацинских залиха и предузима мере за њихово безбедно
складиштење

 врши редовну контролу стања магацинских залиха и одговара за исте
 координира и обавља послове визуелног и квантитативног пријема опреме и материјала
 координира евиденцију примљене опреме и материјала, врши административну обраду
Опис посла







података и уноси податке у пословни информациони систем за потребе магацинског
књиговодства
координира и обавља послове адекватног складиштења и издавања опреме и материјала
према налогу
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области надлежности Службе и БЗР
израђује годишњи извештај о раду 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.

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 из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно- положен испит за руковање виљушкаром;
вештине руковођења; тимски рад;
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Шифра: 591
Назив посла:

Mагационер

Организациона целина

Служба за за магацинско пословање / Сектор за комерцијалне послове / Комерцијални
послови

Врста посла

Оперативни послови

 врши послове визуелног и квантитативног пријема опреме и материјала
 врши евиденцију примљене опреме и материјала, врши административну обраду






Опис посла

података и уноси податке у пословни информациони систем за потребе магацинског
књиговодства
врши редовну контролу стања магацинских залиха и одговара за исте
складишти опрему и материјал на адекватан начин уз употребу механизације
издаје опрему и материјал према налогу уз употребу механизације
прати и прегледа магацинске залихе и предлаже мере за њихово безбедно склaдиштење
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

Додатни опис средњи
ниво



одржава магацински простор у исправном стању.

Додатни опис
максимални ниво




одржава магацински простор у исправном стању.
уредно води евиденцију стања у магацину

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),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

обавезно - положен испит за руковање виљушкаром, интерна обука за SAP

Сектор за набавке




Руководилац Сектора за набавке
Стручњак у области јавних набавки
Секретарица

Шифра: 592
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Руководилац Сектора за набавке
Сектор за набавке / Комерцијални послови
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора
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 координира и организује рад Служби са осталим организационим целинама ЈП ЕМС
 координира и учествује у спољнотрговинским пословима везано за опрему, материјале и

Опис посла







услуге (осим услуга тржишта и управљања електричном енергијом) и прати реализацију
спољнотрговинских уговора
израђује све релевантне извештаје и планове из домена рада Служби
обезбеђује решења, мишљења и сагласности релевантних надлежних институција у
домену увоза и осталих области рада Служби
учествује у изради техничког дела документације и учествује у реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области Закона о спољнотрговинском пословању, Царинских закона, Закона о
девизном пословању, Закона о ПДВ-у и осталих релевантних закона
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.

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 друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

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, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно: сертификат за службеника за јавне набавке;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 593
Назив посла:

Стручњак у области јавних набавки

Организациона целина

Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

послови стручњака




Опис посла













обучава и усмерава запослене на пословима јавних набавки
контролише и коригује рад запослених на пословима јавних набавки
прибавља решења, мишљења и сагласности релевантних надлежних институција у
домену јавних набавки
израђује интерне акте из домена послова јавних набавки
израђује извештаје и анализе на захтев интерних и екстерних корисника
координира све активности везане за спровођење поступака јавних набавки
учествује у Комисијама за јавне набавке
координира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о
јавној набавци у својству одговорног лица
прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из
домена рада Службе
врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим
прописима
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне
стандарде из области јавних набавки
применењује законодавну регулативу и друга подзаконска акта
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
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распоређен, а који произлазе 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

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

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

презентационе и комуникационе вештине, тимски рад , обавезно - сертификат за службеника
за јавне набавке

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за набавке / Комерцијални послови / 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
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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 јавне набавке
 Шеф Службе за јавне набавке
 Стручни сарадник за јавне набавке
 Самостални стручни сарадник за јавне набавке
 Специјалиста за јавне набавке
 Сарадник асистент за јавне набавке
 Сарадник за јавне набавке
 Самостални сарадник за јавне набавке
 Техничар администратор послова јавних набавки
 Референт за јавне набавке
 Референт сарадник за јавне набавке
 Самостални референт за јавне набавке
Шифра: 594
Назив посла:

Шеф Службе за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла











управља и координира радом Службе
координира рад Службе и осталих организационих целина ЈП ЕМС
координира и организује све припремне активности везане за реализацију јавних набавки
координира све активности везане за спровођење поступака јавних набавки
контролише процес реализације уговора закључених по спроведеним поступцима јавних
набавки
израђује извештаје у домену рада Службе
обезбеђује решења, мишљења и сагласности релевантних надлежних институција у
домену јавних набавки
учествује у Комисијама за јавне набавке
учествује у изради интерних аката из домена послове Службе
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 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области јавних набавки

 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



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 из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - сертификат за Службеника за јавне набавке;
вештине руковођења; тимски рад;

Шифра: 595
Назив посла:

Стручни сарадник за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

 припрема, покреће поступак јавне набавке код набавки мањих вредности уз обавезну
супервизију непосредног руководиоца и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП ЕМС

 координира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавка у склада са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада




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

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
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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

завршена обука за рад у SAP-у

Шифра: 596
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема, покреће поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП
ЕМС

 коориднира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица
Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавка у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.

Додатни опис средњи
ниво



самостално и ефикасно израђује извештаја из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




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

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 1 година

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

завршена обука за рад у SAP-у,
пожељно: сертификат за Службеника за јавне набавке

Шифра: 597
Назив посла:

Специјалиста за јавне набавке
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Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема, покреће поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП
ЕМС

 координира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавка у склада са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 учествује у раду Комисија за јавне набавке
 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.
Додатни опис средњи
ниво



прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
предлаже мере за 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 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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно: сертификат за службеника за јавне набавке; завршена обука за рад у SAP-у,

Шифра: 598
Назив посла:

Сарадник асистент за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови сарадника

 припрема поступак јавне набавке код набавки мањих вредности уз обавезну супервизију
непосредног руководиоца и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП ЕМС

 aсистира у праћењу рада субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о
јавној набавци

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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



води евиденције из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

интерна обука за рад у SAP-у

Шифра: 599
Назив посла:

Сарадник за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови сарадника

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП ЕМС
 прати рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној набавци
у својству одговорног лица

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.

Додатни опис средњи
ниво



води евиденције из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

више образовање стечено по ранијим прописима или 180 ЕСПБ бодова, област друштвено
хуманистичких или техничко-технолошких наука
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Радно искуство

минимум 1 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

интерна обука за рад у SAP-у;
пожељно - сертификат за службеника за јавне набавке

Шифра: 600
Назив посла:

Самостални сарадник за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови сарадника

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема, покреће поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП
ЕМС

 коориднира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 учествује у раду Комисија за јавне набавке
 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.
Додатни опис средњи
ниво



самостално води евиденције из домена свог рада

Додатни опис
максимални ниво




самостално води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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),основниниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - сертификат за службеника за јавне набавке; интерна обука за рад у SAP-у
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Шифра: 601
Назив посла:

Техничар администратор послова јавних набавки

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови референта

 обавља техничке послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним
набавкама

 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
Опис посла

рада Службе
извршава аутоматску обраду података у циљу формирања и издавања извештаја
обавља послове архивирања програма и података и њихово дислоцирање
обавља послове backup/опоравак података и њихово дислоцирање
обезбеђује стабилно окружење за рад пословно информационо система за јавне набавке
- амбијентални услови
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произлазе из природе описаног посла.






Додатни опис средњи
ниво



доставља извештаје из домена рада.

Додатни опис
максимални ниво




доставља извештаје из домена рада
предлаже мере за 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

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

тимски рад

Шифра: 602
Назив посла:

Референт за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови референта

 обавља послове везане за припрему поступка јавне набавке код набавки мањих

Опис посла







вредности уз обавезну супервизију непосредног руководиоца и евидентира све фазе
поступка на нивоу ЈП ЕМС
врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе
израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
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



води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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

интерна обука за рад у SAP-у

Шифра: 603
Назив посла:

Референт сарадник за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови референта

 обавља послове везане за припрему поступка јавне набавке и евидентира све фазе
поступка на нивоу ЈП ЕМС

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.

Додатни опис
средњи ниво



води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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),основни ниво
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Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

интерна обука за рад у SAP-у;
пожељно – сертификат за Службеника за јавне набавке

Шифра: 604
Назив посла:

Самостални референт за јавне набавке

Организациона целина

Служба за јавне набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови референта

 обавља послове везане за припрему поступка јавне набавке и евидентира све фазе
поступка на нивоу ЈП ЕМС

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

Опис посла

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 учетвује у раду Комисија за јавне набавке
 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.
Додатни опис средњи
ниво



самостално води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




самостално води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавеезно - сертификат за службеника за јавне набавке; интерна обука за рад у SAP-у;

Служба за набавке
 Шеф Службе за набавке
 Стручни сарадник за набавке
 Самостални стручни сарадник за набавке
 Специјалиста за набавке
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 Сарадник асистент за набавке
 Сарадник за набавке
 Самостални сарадник за набавке
 Референт за набавке
 Референт сарадник за набавке
 Самостални референт за набавке

Шифра: 605
Назив посла:

Шеф Службе за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови шефа Службе







Опис посла









управља и координира радом Службе
координира и организује рад Службе и осталих организационих целина ЈП ЕМС
координира и организује све припремне активности везане за реализацију уговора
координира све активности везане за спровођење поступака јавних набавки
контролише процес реализације уговора закључених по спроведених поступцима јавних
набавки
израђује извештаје у домену рада Службе
обезбеђује решења, мишљења и сагласности релевантних надлежних институција у
домену јавних набавки
учествује у Комисијама за јавне набавке
учествује у изради интерних аката из домена послове Службе
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, националне и интерне стандарде
из области јавних набавки
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



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 из области рада, у циљу унапређења процеса рада
у организационом делу чијим радом координира.

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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно- сертификат за службеника за јавне набавке;
вештине руковођења, тимски рад;
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Шифра: 606
Назив посла:

Стручни сарадник за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

 припрема, покреће поступак јавне набавке код набавки мањих вредности уз обавезну

супервизију непосредног руководиоца и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП ЕМС

 координира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



стара се о правилној примени прописаних процедура у области рада.




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 друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

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

завршена обука за рад у SAP-у,

Шифра: 607
Назив посла:

Самостални стручни сарадник за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

Опис посла

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема, покреће поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП
ЕМС

 координира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица
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 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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
Додатни опис средњи
ниво



самостално и ефикасно израђује извештаје из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




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

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 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

завршена обука за рад у SAP-у,

Шифра: 608
Назив посла:

Специјалиста за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови стручног сарадника

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема, покреће поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП
ЕМС

 координира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 учествује у раду Комисија за јавне набавке
 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.
Додатни опис средњи
ниво



прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




прегледа и анализира достављене Извештаје из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у организационој јединици у којој је
распоређен
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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 друштвено-хуманистичких или
техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 2 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

обавезно - сертификат за службеника за јавне набавке; завршена обука за рад у SAP-у,

Шифра: 609
Назив посла:

Сарадник асистент за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови сарадника

 припрема поступак јавне набавке код набавки мањих вредности уз обавезну супервизију
непосредног руководиоца и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП ЕМС

 aсистира у праћењу рада субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о
јавној набавци

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.
Додатни опис средњи
ниво



води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

интерна обука за рад у SAP-у
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Шифра: 610
Назив посла:

Сарадник за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови сарадника

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП ЕМС
 прати рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној набавци у
својству одговорног лица

Опис посла

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.

Додатни опис средњи
ниво



води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

интерна обука за рад у SAP-у;

Шифра: 611
Назив посла:

Самостални сарадник за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови сарадника

 обавља послове оглашавања и обавештавања у складу са Законом о јавним набавкама
 припрема, покреће поступак јавне набавке и евидентира све фазе поступка на нивоу ЈП
ЕМС

Опис посла

 координира рад субјеката јавне набавке у свим активностима доделе уговора о јавној
набавци у својству одговорног лица

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
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рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 учествује у раду Комисија за јавне набавке
 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.

Додатни опис средњи
ниво



самостално води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




самостално води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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),основни ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, основни ниво

Посебна знања и
вештине

интерна обука за рад у SAP-у;
пожељно - сертификат за службеника за јавне набавке

Шифра: 612
Назив посла:

Референт за набавке

Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови референта

 обавља послове везане за припрему поступка набавке код набавки мањих вредности уз

Опис посла








обавезну супервизију непосредног руководиоца и евидентира све фазе поступка на нивоу
ЈП ЕМС
врши архивирање документације о набавкама у складу са важећим прописима
прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе
израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
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.

Додатни опис средњи
ниво



води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за повећање ефикасности рада у организационој јединици у којој је
распоређен

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла
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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

интерна обука за рад у SAP-у

Шифра: 613
Назив посла:

Референт сарадник за набавке

Организациона целина

Служба за набавке/ Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови референта

 обавља послове везане за припрему поступка набавке и евидентира све фазе поступка
на нивоу ЈП ЕМС

Опис посла

 врши архивирање документације о набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 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.
Додатни опис
средњи ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:



води евиденције из домена свог рада.




води евиденције из домена свог рада
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

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),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

интерна обука за рад у SAP-у;

Шифра: 614
Назив посла:

Самостални референт за набавке
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Организациона целина

Служба за набавке / Сектор за набавке / Комерцијални послови

Врста посла

Послови референта

 обавља послове везане за припрему поступка јавне набавке и евидентира све фазе
поступка на нивоу ЈП ЕМС

 врши архивирање документације о јавним набавкама у складу са важећим прописима
 прати реализацију уговора све до истека гарантног рока
 врши обраду и ажурирање података кроз пословне информационе системе из домена
Опис посла

рада Службе

 израђује недељне извештаје о статусу реализације послова у којима је одговорно лице
 учетвује у раду Комисија за јавне набавке
 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.
Додатни опис средњи
ниво



самостално води евиденције из домена свог рада.

Додатни опис
максимални ниво




самостално води евиденције из домена свог рада
предлаже мере за 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

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),основни ниво

Познавање страног
језика

није потребно

Посебна знања и
вештине

интерна обука за рад у SAP-у

ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ



Корпоративни директор за ИКТ
Помоћник корпоративног директора за ИКТ





Пословни секретар
Пословно технички секретар
Секретарица

Шифра: 11
Назив посла:
Организациона целина

Корпоративни директор за ИКТ
Информационо-комуникационе технологије
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Врста посла

Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора






Опис посла








Повећани ризици:

управља и координира радом Сектора и запослених у оквиру корпоративне целине за
информационо-комуникационе технологије
учествује у планирању и реализацији стратегије развоја ЈП ЕМС из домена
информационо- комуникационих технологија
учествује у припремама и доноси одлуке при доношењу планова рада, развоја и
пословања ЈП ЕМС
учествује у припреми и доношењу општих и појединачних аката које доносе
генерални директор или орган управљања
контролише доношење и примену процедура и политика из надлежности Сектора
којим руководи
прати нове информационо-комуникационе технологије и предлаже њихово увођење у
ЈП ЕМС
учествује у реализацији јавних набавки и прати реализацију уговора из области рада
корпоративне целине за информационо-комуникационе технологије
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
инспекцијских и других државних органа који се односе на рад или пословање
Сектора у оквиру корпоративне целине за информационо-комуникационе технологије
учествује у раду Стручног савета и осталих координационих тела ЈП ЕМС
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, стандарде и технологије из
свог домена рада
обавља и друге послове из надлежности организационих целина којима управља.

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 - MS 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

Шифра: 738
Назив посла:
Организациона целина

Врста посла

Помоћник корпоративног директора за ИКТ
Информационо-комуникационе технологије
Послови Корпоративних директора, Директора Дирекције, Сектора/Погона, Руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора


Опис посла




учествује у управљању и координацији рада Сектора и запослених у оквиру
корпоративне целине за информационо-комуникационе технологије
учествује у планирању и реализацији стратегије развоја ЈП ЕМС из домена
информационо- комуникационих технологија
контролише доношење и примену процедура и политика из надлежности Сектора
којим руководи
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

прати нове информационо-комуникационе технологије и предлаже њихово увођење у
ЈП ЕМС
учествује у реализацији јавних набавки и прати реализацију уговора из области рада
корпоративне целине за информационо-комуникационе технологије
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
инспекцијских и других државних органа који се односе на рад или пословање
Сектора у оквиру корпоративне целине за информационо-комуникационе технологије
учествује у раду Стручног савета и осталих координационих тела ЈП ЕМС
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, стандарде и технологије из
свог домена рада
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.



у сарадњи са корпоративним директором доноси опште и појединачне акте које
доносе генерални директор и орган управљања.



у сарадњи са корпоративним директором доноси опште и појединачне акте које
доносе генерални директор и орган управљања.
пружа стручну помоћ корпоративном 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 техничко -технолошких наука,
природно-математичких наука и информационих технологија.

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 - Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet

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

Информационо-комуникационе технологије / 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
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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

Информационо-комуникационе технологије / 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
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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

Информационо-комуникационе технологије / 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

комуникационе и организационе вештине
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вештине

Сектор за апликативни развој и подршку пословању





Руководилац Сектора за апликативни развој и подршку пословању
Стручњак за апликативни развој и подршку пословању
Секретарица

Шифра: 615
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Руководилац Сектора за апликативни развој и подршку пословању

Сектор за апликативни развој и подршку пословању/ ИКТ
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

 организује и руководи радом Сектора за апликативни развој и подршку пословању и



Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

одговоран је за благовремено и квалитетно обављање послова из надлежности Сектора
којим руководи
планира рад Сектора којим руководи и стара се о реализацији плана
усклађује рад Сектора са другим организационим деловима ЈП ЕМС и субјектима ван ЈП
ЕМС
учествује у изради и контроли примене процедура и политика из надлежности Сектора
којим руководи
учествује у изради и контроли примене процедура и политика из надлежности Сектора
којим руководи
учествује у припремама за доношење планова рада, развоја и пословања Предузећа
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
учествује у припреми општих и појединачних аката које доносе корпоративни директор за
ИКТ, генерални директор или орган управљања;
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби инспекцијских и
других државних органа који се односе на рад или пословање Сектора
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора.

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 техничко-технолошких наука или
информационих технологија

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
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Посебна знања и
вештине

пожељно - ITIL, Project Management, аналитичност, тимски рад, вештине управљања,
познавање методологије развоја апликација, тeхникe oбjeктнo-oриjeнтисaнe aнaлизe,
прojeктoвaњa, основних принципа BI (Bussines Inteligence)

Шифра: 616
Назив посла:

Стручњак зa апликативни развој и подршку пословању

Организациона целина

Сектор за апликативни развој и подршку пословању / ИКТ

Врста посла

послови стручњака





Опис посла









Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:






учествује у реализацији пројеката у надлежности Сектора
иницира и верификује захтеве за израду/имплементацију нових и унапређење
постојећих апликативних решења
сарађује са корисницима информационих система у надлежности Сектора у циљу
прилагођавања техничких захтева
унапређује квалитет корисничке подршке конструктивним предлозима за поступке
решавања инцидената и захтева за променама
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија
верификује упутства, пројектну, техничку и корисничку документацију
предлаже унaпрeђeњe рaдних прoцeсa и прoцeдурa из надлежности Сектора
извештава непосредног руководиоца и КО директора за ИКТ о току активности на
унапређењу ИТ сервиса
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада 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 побољшањаефикасности 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 240 ЕСПБ, област информационо-комуникационих технологија
минимум 10 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

аналитичност, тимски рад
познавање принципа ЕРП система
познавање алата за развој апликација
познавање релационих база података
познавање основних принципа OPP (Објектног програмирања)
познавање основних принципа BI (Bussines Inteligence)

Шифра: 25
Назив посла:
Организациона целина

Секретарица

Сектор за апликативни развој и подршку пословању/ ИКТ / типско радно место (може
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бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)
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 анализу пословања, унапређења система и апликативну подршку
 Шеф Службe за анализу пословања, унапређења система и апликативну
подршку
Одељење за анализу пословања и апликативну подршку
 Координатор Одељења за анализу пословања и апликативну подршку
 Техничар сарадник за анализу пословања и апликативну подршку
 Инжењер стручни сарадник за анализу пословања и апликативну подршку
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 Инжењер самостални стручни сарадник за анализу пословања и апликативну
подршку
 Инжењер специјалиста за анализу пословања и апликативну подршку
 Самостални оперативни инжењер за администрацију података
Одељење за унапређење пословног информационог система
 Координатор Одељења за унапређење пословног информационог система
 Инжењер стручни сарадник пројектант информационог система
 Инжењер самостални стручни сарадник пројектант информационог система
 Инжењер специјалиста пројектант информационог система

Шифра: 617
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Шеф Службе за анализу пословања, унапређења система и апликативну подршку
Служба за анализу пословања, унапређења система и апликативну подршку / Сектор за
апликативни развој и подршку пословању / ИКТ
Послови шефа Службе








Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

управља и координира радом Службе
координира активности са осталим одељењима у оквиру Сектора
учествује у анализи пословања и изради пословних процеса
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија
планира и организује активности развоја информационих система за подршку пословним
процесима Предузећа
иницира и верификује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење
информационог система
дефинише решења за интреграцију различитих информационих система за подршку
пословним процесима Предузећа
прати реализацију уговора који се односе на одржавање информационих система за
подршку пословним процесима Предузећа
верификује упутства, пројектну, корисничку документацију, израђује предлоге процедура и
планира обуке за кориснике информационих система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки и прати
реализацију уговора који се односе на рад службе
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена 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 и технологија из области рада, у циљу унапређења
процеса рада у организационом делу чији рад 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 техничко-технолошких наука,
друштвено-хуманистичких 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 - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад, вештине управљања,
познавање принципа ЕРП система,
познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података,
познавање основних принципа OPP (Објектног програмирања);
познавање основних принципа BI (Bussines Inteligence)

Шифра: 618
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Координатор Oдељења за анализу пословања и апликативну подршку
Одељење за анализу пословања и апликативну подршку / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова





Опис посла

Додатни опис средњи
ниво







управља и координира радом Одељења
сарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја информационог система
предлаже и верификује увођење нових функционалности и оптимизацију постојећих
специфицира, анализира, формулише и верификује софтверске захтеве и спроводи
параметризацију усвојених софтверских решења
припрема и верификује процедуре, радне инструкције, техничку и корисничку документацију
планира и организује обуке за крајње кориснике система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
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 техничко-технолошких наука или
информационих технологија и област друштвено-хуманистичких 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
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Посебна знања и
вештине

пожељно - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад, вештине управљања;
познавање принципа ЕРП система, познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података, познавање основних принципа OPP (Објектног
програмирања), познавање основних принципа BI (Bussines Inteligence)

Шифра: 767
Назив посла:

Техничар сарадник за анализу пословања и апликативну подршку

Организациона целина

Одељење за унапређење пословног информационог система / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције




учествује у прикупљању захтева корисника приликом увођења информационих
система (софтверских решења)
учествује у спровођењу обука за крајње кориснике система
пружа подршку корисницима за рад у усвојеним софтверским решењима
учествује у изради корисничке документације
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произлазе из природе описаног посла.
сачињава статистичке извештаје на кварталном и годишњем нивоу




сачињава статистичке извештаје на кварталном и годишњем нивоу
предлаже и учествује у мерама за побољшање рада корисника система .








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

средње образовање, подручје рада природно-математичко, електротехнике, информатике

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
обавезно - енглески језик, средњи ниво
пожељно - познавање принципа ЕРП система и рада у SAP окружењу, познавање алата за
развој апликација, познавање релационих база података, познавање основних принципа
објектног програмирања (OPP), познавање принципа BI (Bussines Inteligence) и UML, познавање
рада система за управљање документацијом (DMS), аналитичност, тимски рад

Шифра: 619
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Опис посла

Инжењер стручни сарадник за анализу пословања и апликативну подршку
Одељење за анализу пословања и апликативну подршку / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
послови инжењера









прикупља захтеве корисника ЕРП система
учествује у одржавању појединих модула софтверског решења
учествује у параметризацији усвојених софтверских решења
учествује у спровођењу обука за крајње кориснике система
учествује у изради техничке и корисничке документације
учествује у припреми радних инструкција, техничке и корисничке документацију
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



Асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова

Додатни опис
максимални ниво




Асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
Учествује 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 техничко-технолошких наука или
информационих технологија

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 - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
познавање основних принципа ЕРП система, познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података, познавање основних принципа OPP (Објектног
програмирања)

Шифра: 620
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за анализу пословања и апликативну подршку

Организациона целина

Одељење за анализу пословања и апликативну подршку / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ

Врста посла

послови инжењера





Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:







прикупља захтеве корисника ЕРП система и пружа први ниво техничке подршке
обезбеђује исправно функционисање појединих модула софтверског решења
предлаже увођење нових функционалности и оптимизацију постојећих
специфицира, анализира и формулише софтверске захтеве и спроводи параметризацију
усвојених софтверских решења
развија апликације у затеченом софтверском окружењу
припрема и води обуке за крајње кориснике система
припрема радне инструкције, техничку и корисничку документацију
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена пословних процеса
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 техничко-технолошких наука или
информационих технологија

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

пожељно - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
познавање основних принципа ЕРП система, познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података, познавање основних принципа OPP (Објектног
програмирања),
познавање основних принципа BI (Bussines Inteligence)

Шифра: 621
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за анализу пословања и апликативну подршку
Одељење за анализу пословања и апликативну подршку / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
послови инжењера





Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:







усаглашава захтеве са корисницима ЕРП система и пружа други ниво техничке подршке
обезбеђује функционалну повезаност модула софтверског решења
предлаже увођење нових функционалности и оптимизацију постојећих
специфицира, анализира и формулише софтверске захтеве и спроводи параметризацију
усвојених софтверских решења
развија апликације у затеченом софтверском окружењу
организује, припрема и води обуке за крајње кориснике система
припрема процедуре, радне инструкције, техничку и корисничку документацију
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена пословних процеса
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 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 - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
познавање основних принципа ЕРП система, познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података, познавање основних принципа OPP (Објектног
програмирања),
познавање основних принципа BI (Bussines Inteligence)

Шифра: 622
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за администрацију података
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Организациона
целина
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Одељење за анализу пословања и апликативну подршку / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови оперативног инжењера






прикупља и анализира захтеве за креирање матичних података
креира и ажурира матичне податке
формира и дистрибуира масовну штампу
учествује у припреми процедура, за одржавање матичних података и документовању посла
који обавља
 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




Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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 техничкотехнолошких 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

аналитичност, тимски рад;
познавање рада у САП окружењу

Шифра: 623
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Координатор Одељења за унапређење пословног информационог система
Одељење за унапређење пословног информационог система / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 cарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја информационог система
 планира развој постојећих и имплементацију нових информационих система и предлаже
Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво








њихово увођење
предлаже нова софтверска решења, дефинише карактеристике новог софтвера
руководи имплементацијом нових софтверских решења и унапређењем постојећих
анализира и планира интеграцију софтверских решења
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
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
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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 минимум 240 ЕСПБ бодова, област 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 - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад, вештине управљања;
познавање принципа ЕРП система, познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података, познавање основних принципа OPP (Објектног
програмирања), познавање основних принципа BI (Bussines Inteligence) и UML

Шифра: 624
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Инжењер стручни сарадник пројектант информационог система
Одељење за унапређење пословног информационог система / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови инжењера







сарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја информационог система
учествује у анализи постојећих и нових софтверских решења
учествује у изради тендерске документације
прати стандарде из домена информационих технологија
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 информационих технологија и област
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, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
познавање основних принципа ЕРП система, основно познавање ORACLE развојних алата,
осносвно познавање релационих база података, познавање основних принципа OPP (Објектног
програмирања),
познавање основних принципа BI (Bussines Inteligence)
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Шифра: 625
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Опис посла

Инжењер самостални стручни сарадник пројектант информационог система
Одељење за унапређење пословног информационог система / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови инжењера









Додатни опис средњи
ниво




Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

учествује у планирању имплементације нових информационих система и развоју постојећих
сарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја информационог система
учествује у анализи постојећих и нових софтверских решења
учествује у анализи и изради предлога за интеграцију софтверских решења
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
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 оперативнихпослова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих технологија и област
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

пожељно - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
познавањепринципа ЕРП система, познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података, познавање основних принципа OPP (Објектног
програмирања),
познавање принципа BI (Bussines Inteligence) и UML

Шифра: 626
Назив посла:

Инжењер специјалиста пројектант информационог система

Организациона
целина

Одељење за унапређење пословног информационог система / Служба за анализу пословања,
унапређења система и апликативну подршку / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови инжењера

Врста посла

Опис посла










планира имплементацију нових информационих система и развој постојећих
сарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја информационог система
анализира нова софтверска решења и предлаже карактеристике новог софтвера
анализира и предлаже интеграцију софтверских решења
учествује у имплементацији нових софтверских решења и унапређењу постојећих
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
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:



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 информационих технологија и област
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

пожељно - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
познавање принципа ЕРП система, познавање алата за развој апликација,
познавање релационих база података, познавање принципа OPP (Објектног програмирања),
познавање принципа BI (Bussines Inteligence) и UML

Служба за апликативни развој пословног информационог система
 Шеф Службе за апликативни развој пословног информационог система
 Инжењер стручни сарадник - пројектант пословних информационих система
 Инжењер самостални стручни сарадник - пројектант пословних информационих
система
 Инжењер специјалиста - пројектант пословних информационих система
 Самостални оперативни инжењер – пројектант пословних информационих
система
Шифра: 627
Назив посла:

Шеф Службе за апликативни развој пословног информационог система

Организациона целина

Служба за апликативни развој пословног информационог система / Сектор за апликативни
развој и подршку пословању / ИКТ

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла






управља и координира радом Службе
управља тимoвима за израду пројекта
учествује у изради идејних и главних пројеката који се развијају у оквиру службе
сарађује са корисницима информационог система у циљу прилагођавања пројекта или
модула актуелним потребама
 учествује у раду на дефинисању оптималних решења за пројекте у експоатацији
 уводи у примену нова софтверска решења, нове верзије постојећег софтвера из области
пројектовања
 прати нове информационе технологије и предлаже њихово увођење
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 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки и прати
реализацију уговора из области рада службе

 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, стандарде и технологије из
домена 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
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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 техничко-технолошких наука,
информационих технологија и природно-математичких 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

пожељно - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад, вештине управљања;
напредно познавање алата за развој апликација, тeхникe oбjeктнo-oриjeнтисaнe aнaлизe и
прojeктoвaњa

Шифра: 628
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник - пројектант пословних информационих система

Организациона целина

Служба за апликативни развој пословног информационог система / Сектор за апликативни
развој и подршку пословању / ИКТ

Врста посла

послови инжењера

 учествује у изради дела пројекта пословног информациног система
 учествује у анализи начина рада корисника, дефинисању и креирању објеката у бази
података, и израђује и тестира програме дела пројекта у коме учествује

Опис посла

 учествује у повезивању нових подсистема са постојећим, планирању и изради дела теста
 учествује у примени нових софтверских решења, нове верзије постојећег софтвера из
области пројектовања

 прати нове информационе технологије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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
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Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област техничко технолошких наука или
информационих технологија

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 - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
основно познавање алата за развој апликација, тeхникe oбjeктнo-oриjeнтисaнe aнaлизe и
прojeктoвaњa

Шифра: 629
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник – пројектант пословних информационих
система

Организациона целина

Служба за апликативни развој пословног информационог система / Сектор за апликативни
развој и подршку пословању / ИКТ

Врста посла

послови инжењера

 учествује у изради дела пројекта пословног информациног система и повезивању нових
подсистема са постојећим

 анализирa начин рада корисника, дефинише и креира објекте у бази података и израђује и
тестира програме дела пројекта у коме учествује

 сарађује са корисницима информационог система у циљу прилагођавања дела пројекта
или модула актуелним потребама

 анализира и предлаже повезивање нових подсистема са постојећим, учествује у
Опис посла

планирању и изради интегралног теста

 израђује део упутства, пројектну и корисничку документацију и припрема и изводи обуку
корисника

 учествује у примени нових софтверских решења, нове верзије постојећег софтвера из
области пројектовања

 учествује у реализаацији права приступа подацима у складу са захтевом
 праћење нових информационих технологија и стручно усавршавање
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
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 ефикасности 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 техничко технолошких наука или
информационих технологија

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

пожељно - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
познавање алата за развој апликација, тeхникe oбjeктнo-oриjeнтисaнe aнaлизe и прojeктoвaњa
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Шифра: 630
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста – пројектант пословних информационих система
Служба за апликативни развој пословног информационог система / Сектор за апликативни
развој и подршку пословању / ИКТ
послови инжењера

 дефинише и израђује идејне и главне пројекте пословног информациног система и
дефинише повезивање нових подсистема са постојећим

 анализирa систем рада корисника, дефинише објекте у бази података и израђује и
тестира програме свих степена сложености

 сарађује са корисницима информационог система у циљу прилагођавања пројекта или
модула актуелним потребама

 анализира и дефинише повезивање нових подсистема са постојећим, планира,
координира и врши израду интегралног теста

 планира, организује, координира и контролише рад на изради новог пројекта или нових
Опис посла

подсистема

 израђује упутства, пројектну и корисничку документацију и планира, припрема и изводи
обуку запослених у Сектору и обуку корисника
уводи у примену нова софтверска решења и нове верзије постојећег софтвера
дефинише и реализује права приступа подацима у складу са захтевом
предлаже и прати нове информационе технологије
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, стандарде и технологије 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







Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:





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 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 - Oracle razvojni alati, SAP, аналитичност, тимски рад;
напредно познавање алата за развој апликација, тeхникe oбjeктнo-oриjeнтисaнe aнaлизe и
прojeктoвaњa

Шифра: 756
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер - пројектант пословних информационих система

Организациона целина

Служба за апликативни развој пословног информационог система / Сектор за апликативни
развој и подршку пословању / ИКТ
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Врста посла

послови оперативног инжењера

 учествује у изради дела пројекта пословног информациног система
 учествује у анализи начина рада корисника, дефинисању и креирању објеката у бази
Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:






података и израђује и тестира програме дела пројекта у коме учествује
учествује у примени нових софтверских решења
спроводи обуку корисника
прати нове информационе технологије
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 минимум 180 ЕСПБ бодова, област техничко технолошких наука или
информационих-коминикационих технологија

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

пожељно - Oracle развојни алати, SAP, аналитичност, тимски рад;
основно познавање алата за развој апликација, тeхникe oбjeктнo-oриjeнтисaнe aнaлизe и
прojeктoвaњa.

Служба за подршку тржишту електричне енергије
 Шеф Службе за подршку тржишту електричне енергије
 Инжењер стручни сарадник за подршку тржишту електричне енергије
 Инжењер самостални стручни сарадник за подршку тржишту електричне
енергије
 Инжењер специјалиста за подршку тржишту електричне енергије
 Оперативни инжењер асистент за подршку тржишту електричне енергије
 Оперативни инжењер сарадник за подршку тржишту електричне енергије
 Самостални оперативни инжењер за подршку тржишту електричне енергије
Шифра: 631
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Шеф Службе за подршку тржишту електричне енергије
Служба за подршку тржишту електричне енергије /Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови шефа Службе
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 управља и руководи радом Службе
 организује рад послова везаних за развој тржишта електричне енергије, транспарентност
података и апликативну подршку

 администрира и одржава систем за управљање тржиштем електричне енергије, систем за

Опис посла









Додатни опис средњи
ниво




Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

администрацију дневних планова рада и систем за расподелу прекограничних преносних
капацитета, као и систем који служи за поуздану примену електронског пословања (PKI)
развија и одржава програме за потребе Сектора
координира и комуницира са одговорним странама за решавање проблема везаних за
опрему и апликативни софтвер у Дирекцији за тржиште електричне енергије
одржава базе података система за управљање тржиштем електричне енергије и система
за расподелу прекограничних преносних капацитета,
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
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/математике/информационих технологија

Радно искуство

минимум 4 год.

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 - Linux, Microsoft, Oracle administracija, тимски рад, вештина управљања; познавање
система за управљање тржиштем електричне енергије и система за расподелу
прекограничних преносних капацитета;

Шифра: 632
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за подршку тржишту електричне енергије
Служба за подршку тржишту електричне енергије / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у развоју, администрацији и одржавању платформае за транспарентност

Опис посла

података
надограђује драјвере за коришћење токена са дигиталним сертификатима
учествује у одржавању програма за потребе тржишта електричне енергије
учествује у ажурирању база података у домену тржишта електричне енергије
учествује у одржавању система за управљање тржиштем електричне енергије и систем за
расподелу прекограничних преносних капацитета
 објављује и ажурира податаке и докумената на интернет страници ЈП ЕМС из домена
послова тржишта електричне енергије
 креира извештаје на основу података из базе података система за управљање тржиштем
електричне енергије и система за расподелу прекограничних преносних капацитета
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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:



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/математике/информационих технологија

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 - Linux, Microsoft, Oracle administracija тимски рад;
познавање база података и Web програмирање

Шифра: 633
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник за подршку тржишту електричне енергије
Служба за подршку тржишту електричне енергије / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови инжењера

 развија, администрира и одржава платформау за транспарентност података
 издаје токене са дигиталним сертификатима, прати валидност дигиталних сертификата,
обнавља дигиталне сертификате и надограђује драјвере за коришћење токена

 одржава програме за потребе тржишта електричне енергије
 ажурира базе података у домену тржишта електричне енергије
 одржава систем за управљање тржиштем електричне енергије и систем за расподелу
Опис посла

прекограничних преносних капацитета

 објављује и ажурира податаке и докумената на интернет страници ЈП ЕМС из домена
послова тржишта електричне енергије

 креира извештаје на основу података из базе података система за управљање тржиштем
електричне енергије и система за расподелу прекограничних преносних капацитета

 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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/математике/информационих технологија
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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

пожељно - Linux, Microsoft, Oracle administracija, тимски рад,
познавање база података и Web програмирање

Шифра: 634
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за подршку тржишту електричне енергије
Служба за подршку тржишту електричне енергије / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови инжењера

 развија, администрира и одржава платформу за транспарентност података
 издаје токене са дигиталним сертификатима, прати валидност дигиталних сертификата,



Опис посла





Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

обнавља дигиталне сертификате, надограђује драјвере за коришћење токена, извршавава
процедуре везанане за PKI инфраструктуру
развија и одржава програме за потребе тржишта електричне енергије
ажурира и одржава базе података у домену тржишта електричне енергије
администрира и одржава систем за управљање тржиштем електричне енергије, систем за
администрацију дневних планова рада (Scheduling) и систем за расподелу прекограничних
преносних капацитета
објављује и ажурира податаке и докумената на интернет страници ЈП ЕМС из домена
послова тржишта електричне енергије
креира извештаје на основу података из базе података система за управљање тржиштем
електричне енергије и система за расподелу прекограничних преносних капацитета,
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 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/математике/информационих технологија

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

пожељно - Linux, Microsoft, Oracle administracija, тимски рад,
познавање база података и Web програмирање
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Шифра: 635
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Оперативни инжењер асистент за подршку тржишту електричне енергије
Служба за подршку тржишту електричне енергије / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови оперативног инжењера

 асистира у развоју, администрацији и одржавању платформае за транспарентност
података

Опис посла

 асистира у одржавању програма за потребе тржишта електричне енергије
 асистира у одржавању система за управљање тржиштем електричне енергије и систем за
расподелу прекограничних преносних капацитета

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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/математике/информационих технологија.

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 - Linux, Microsoft, Oracle administracija, тимски рад,
познавање база података и Web програмирање

Шифра: 636
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Оперативни инжењер сарадник за подршку тржишту електричне енергије
Служба за подршку тржишту електричне енергије / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови оперативног инжењера

 учествује у развоју, администрацији и одржавању платформае за транспарентност
података

Опис посла

 учествује у одржавању програма за потребе тржишта електричне енергије
 учествује у одржавању система за управљање тржиштем електричне енергије и систем за
расподелу прекограничних преносних капацитета

 објављује и ажурира податаке и докумената на интернет страници ЈП ЕМС из домена
послова тржишта електричне енергије

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво

који произлазе из природе описаног посла.

даје предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена рада
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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
електротехнике/математике/информационих технологија.

Радно искуство

минимум 1 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 - Linux, Microsoft, Oracle administracija, тимски рад,
познавање база података и Web програмирање

или

180

ЕСПБ

бодова,

област

Шифра: 637
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Самостални оперативни инжењер за подршку тржишту електричне енергије
Служба за подршку тржишту електричне енергије / Сектор за апликативни развој и подршку
пословању / ИКТ
Послови оперативног инжењера

 учествује у развоју, администрацији и одржавању платформае за транспарентност
података
надограђује драјвере за коришћење токена са дигиталним сертификатима
учествује у одржавању програма за потребе тржишта електричне енергије
учествује у ажурирању база података у домену тржишта електричне енергије
учествује у одржавању система за управљање тржиштем електричне енергије и систем
за расподелу прекограничних преносних капацитета
 објављује и ажурира податаке и докумената на интернет страници ЈП ЕМС из домена
послова тржишта електричне енергије
 креира извештаје на основу података из базе података система за управљање
тржиштем електричне енергије и система за расподелу прекограничних преносних
капацитета
 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





Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:




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/математике/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
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Посебна знања и вештине

пожељно - Linux, Microsoft, Oracle administracija, тимски рад,
познавање база података и Web програмирање

Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку





Руководилац Сектора за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку
Стручњак за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку
Руководилац ИКТ пројеката
Секретарица

Шифра: 638
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Руководилац Сектора за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку

Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

 организује и руководи радом Сектора за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку и




Опис посла








Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:

одговоран је за благовремено и квалитетно обављање послова из надлежности
Сектора којим руководи
помаже Корпоративном директора за ИКТ у обављању послова из домена
надлежности организационих целина којим руководи
планира рад Сектора којим руководи и стара се о реализацији плана
прати реализацију уговора из домена рада Сектора
усклађује рад Сектора са другим организационим деловима ЈП ЕМС и субјектима ван
ЈП ЕМС
учествује у изради и контроли примене процедура и политика из надлежности Сектора
којим руководи
учествује у припремама за доношење планова рада, развоја и пословања Предузећа
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
учествује у припреми општих и појединачних аката које доносе корпоративни директор
за ИКТ, генерални директор или орган управљања
стара се о благовременом поступању по налозима и отклањању примедби
инспекцијских и других државних органа који се односе на рад или пословање Сектора
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора.


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 информационо-комуникационих
технологија или техничко-технолошких наука

Радно искуство

минимум 5 година радног 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

пожељно - ITIL sertifikat, Project Management sertifikat, аналитичност, тимски рад, вештине
управљања, познавање методологије развоја апликација, тeхникe oбjeктнo-oриjeнтисaнe
aнaлизe, прojeктoвaњa, основних принципа BI (Bussines Inteligence)

Шифра: 639
Назив посла:

Стручњак зa ИТ инфраструктуру и сервисну подршку

Организациона целина

Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

послови стручњака






Опис посла









Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:





учествује у реализацији пројеката у надлежности Сектора
иницира и верификује захтеве за унапређењем ИТ инфраструктуре и сервисне
подршке у домену сервера, активне мрежне опреме и системског софтвера
унапређује квалитет корисничке подршке конструктивним предлозима за поступке
решавања инцидената и захтева за променама
сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања
техничких захтева који користе системе у надлежности Сектора
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих
технологија, система и сервиса
верификује упутства, пројектне, корисничке документације и документа која се
односе на изведено стање у ИТ инфраструктури
унапређује квалитет, поузданост и сигурност кључних ИТ сервиса
унапређује квалитет, поузданост и сигурност серверске и мрежне инфраструктуре
извештава непосредног руководиоца и КО директора за ИКТ о току активности на
унапређењу ИТ сервиса
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада 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 побољшањаефикасности рада и иницира
измене постојећих процеса и процедура.

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

минимум 240 ЕСПБ, област информационо-комуникационих технологија
минимум 5 годинa
обавезно - Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet, средњи ниво, програми за
управљање пројектима
обавезно - енглески језик, средњи ниво
висок степен практичног знања у области серверске инфраструктуре и активне мрежне
опреме
познавање ITIL процеса,
искуство у имплементацији ИТ сервиса високе поузданости
познавање концепта сигурности у корпоративним рачунарским мрежама
познавање принципа ЕРП система
познавање алата за развој апликација
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познавање релационих база података
висок степен практичног знања у области телекомуникационих система и сервиса
искуство управљању ИКТ пројектима
аналитичност, тимски рад, асертивност,поседовање менадџерских вештина

Шифра: 642
Назив посла:

Руководилац ИКТ пројеката

Организациона целина

Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

послови инжењера

 управља и координира реализацијом ИКТ пројеката
 планира и организује активности развоја ИКТ пројеката у складу са захтевима
организационих јединица у ЈП ЕМС

 иницира и верификује захтеве за покретање нових пројеката
 извештава непосредног руководиоца и корпоративног директора за ИКТ о току
активности на пројектима

 координира активности на пројектима са осталим секторима у оквиру ИКТ
 сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања пројектне
Опис посла

документације

 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих
технологија,система и сервиса

 прати реализацију пројеката и усклађеност са планом рада на пројектима
 верификује упутства,пројектне,корисничке документације и документа која се
односе на изведено стање

 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је
Додатни опис средњи ниво

Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:

распоређен, а који произилазе 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 информационо-комуникационих
технологија

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

пожељно - Project Management sertifikat, аналитичност, тимски рад, вештине управљања,
напредно познавање система за управљање пројектима, познавање система за
управљање ИТ и ТК инфраструктуром, познавање метода и техника за пројектовање
информационих система, познавање метода и техника за управљање пословним
проценама, поседовање возачке дозволе
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Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ / типско радно место (може
бити по потреби позиционирано у оквиру осталих организационих целина ЈП ЕМС)

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 сервисну подршку
 Шеф Службе за сервисну подршку
Одељење за оперативно управљање корисничком ИТ опремом
 Координатор Одељења за оперативно управљање корисничком ИТ опремом
 Техничар сарадник за оперативно управљање корисничком ИТ опремом
 Самостални техничар за оперативно управљање корисничком ИТ опремом
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Одељење за подршку корисницима
 Координатор Одељења за подршку корисницима
 Инжењер стручни сарадник за подршку корисницима
 Инжењер самостални стручни сарадник за подршку корисницима
 Инжењер специјалиста за подршку корисницима
 Оперативни инжењер асистент за подршку корисницима
 Оперативни инжењер сарадник за подршку корисницима
 Самостални оперативни инжењер за подршку корисницима
Шифра: 643
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Шеф Службе за сервисну подршку
Служба за сервисну подршку/ Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
Послови шефа Службе

 управља и координира радом Службе
 организује и координира активности на евидентирању опреме у оквиру информационог

Опис посла












Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:

система
организује подршку корисницима информационих система
дефинише захтеве за нови хардвер и софтвер
креира процедуре и радне инструкције за послове из домена рада Службе
верификује исправност рада нове рачунарске опреме и система
координира активности са предузећима која пружају услуге из области информационих
технологија, система и сервиса
организује и планира извођење обуке за коришћење информационог система и
верификује упутства и корисничку документацију
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки и прати
реализацију уговора који се односе на одржавање ИТ инфраструктуре
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена 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 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 информационих технологија или
техничко-технолошких наука, друштвено-хуманистичких наука;

Радно искуство

минимум 5 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

пожељно - ITIL sertifikat аналитичност, тимски рад, вештине управљања,
напредно познавање система за управљање сервисима, обавезно поседовање возачке
дозволе

Шифра: 644
Назив посла:

Координатор Одељења за оперативно управљање корисничком ИТ
опремом

Организациона целина

Одељење за оперативно управљање корисничком ИТ опремом / Служба за сервисну
подршку / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи ниво

Послови координатора одељења/групе послова
управља и координира радом Одељења
 прати реализацију уговора са екстерним партенирама о сервисирању корисничке ИТ
опреме
 организује административне активности око евиденције стања и испоруке корисничке ИТ
опреме у Предузећу
 организује послове складиштења и евиденције резервног хардвера и резервних делова
за корисничку ИТ опрему која се користи у информационом систему
спроводи активности у циљу стабилног функционисања корисничке ИТ опреме
организује аутоматску обраду података у циљу формирања, штампања и слања
извештаја
организује послове креирања и реконструкције резервних копија података и њиховог
дислоцирања
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
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 информационих технологија

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, вештине управљања.
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Шифра: 645
Назив посла:

Техничар сарадник за оперативно управљање корисничком ИТ опремом

Организациона целина

Одељење за за оперативно управљање корисничком ИТ опремом / Служба за сервисну
подршку / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

 учествује у анализи и ажурирању података о корисничкој ИТ опреми и корисничком
софтверу
 спроводи пријем и решавање захтева за новом корисничком ИТ опремом или резервним
деловима од стране корисника информационог система и врши испоруку опреме у
складу са дефинисаним процедурама
 спроводи комуникацију са корисницима информационог система и врши преузимање и
испоруку нове и коришћене корисничке ИТ опреме
 сарађује са екстерним партнерима у поступку сервисирања корисничке ИТ опреме
извршава аутоматску обраду података у циљу формирања, штампања и слања извештаја
учествује у пословима креирања и реконструкције резервних копија података и њиховог
дислоцирања
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
 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.

дефинисани Актом о процени ризика

Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада природно-математичко,
електротехнике, машинства и обраде метала

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;
пожељно – поседовање возачке дозволе „Б“категорије

Шифра: 646
Назив посла:

Самостални техничар за оперативно управљање корисничком ИТ опремом

Организациона целина

Одељење за за оперативно управљање корисничком ИТ опремом / Служба за сервисну
подршку / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

Опис посла

 административно прати стање корисничке ИТ опреме од набавке до престанка
експлоатационог века
 обавља послове евиденције резервног хардвера и резервних делова за опрему која се
користи у информационом систему
 организује и спроводи анализу и ажурирање података о корисничкој ИТ опреми и
корисничком софтверу
 спроводи пријем и решавање захтева за новом корисничком ИТ опремом или резервним
деловима од стране корисника информационог система и врши испоруку опреме у
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Додатни опис средњи ниво

складу са дефинисаним процедурама
 спроводи комуникацију са корисницима информационог система и врши преузимање и
испоруку нове и коришћене корисничке ИТ опреме
 учествује у планирању послова, активности и радних задатака у Одељењу и планира
израду и штампање одговарајућих евиденционих и других образаца
 сарађује са екстерним партнерима у поступку сервисирања корисничке ИТ опреме
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
 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



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, 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), средњи ниво

Познавање страног језика

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и вештине

тимски рад;
пожељно – поседовање возачке дозволе „Б“категорије.

Шифра: 647
Назив посла:

Координатор Одељења за подршку корисницима

Организациона целина

Одељење за подршку корисницима / Служба за сервисну подршку / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови координатора одељења/групе послова







Опис посла








Додатни опис средњи ниво

управља и координира радом Одељења
дефинише захтеве за нови хардвер и софтвер
координира активности са осталим одељењима у оквиру Сектора
дефинише процедуре и поступкe за послове конфигурације и надзора над радом
рачунарске и периферне опреме
координира администрацију рачунарске опреме
сарађује са корисницима информационих система у циљу инсталације опреме и
апликација према актуелним потребама корисника
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса
израђује упутства и корисничку документацију и организује, припрема и спроводи
обуке за коришћење информационог система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
координира активности на евидентирању опреме у оквиру информационог система
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
информационих технологија 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

пожељно - Microsoft sertifikat za klijentske Windows operativne sisteme, аналитичност,
тимски рад, вештине управљања, напредно познавање система за управљање
рачунарском инфраструктуром;
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 648
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за подршку корисницима
Одељење за подршку корисницима/ Служба за сервисну подршку / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
Послови инжењера

 инсталира и конфигурише рачунарску и периферијску опрему
 асистира при дефинисању процедура и поступака за послове конфигурације и надзора
над радом рачунарске и периферне опреме

Опис посла

 обавља послове администрације радних станица
 обавља послове одржавања и евиденције хардвера и софтвера инсталираног у
информационом систему предузећа

 асистира при спровођењу обука за коришћење информационог система
 асистира у изради плана разовоја пројеката у домену рада Службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
Додатни опис средњи ниво

а који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова

Додатни опис максимални
ниво




Повећани ризици:

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 информационо-комуникационе
технологије

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
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Посебна знања и вештине

пожељно - Microsoft sertifikat za klijentske Windows operativne sisteme, аналитичност, тимски
рад,
познавање система за управљање рачунарском инфраструктуром
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 649
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за подршку корисницима

Организациона целина

Одељење за подршку корисницима / Служба за сервисну подршку / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 инсталира и конфигурише рачунарску и периферијску опрему
 асистира при дефинисању процедура и поступака за послове конфигурације и надзора
над радом рачунарске и периферне опреме

 дефинише захтеве за нови хардвер и софтвер
 обавља послове администрације радних станица
 обавља послове одржавања и евиденције хардвера и софтвера инсталираног у
информационом систему предузећа

Опис посла

 пружа први ниво подршке корисницима информационих система
 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 израђује упутства и корисничку документацију и учествује у обукама за коришћење
информационог система; ажурира документацију

 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за јавне
набавке

 учествује у плану разовоја пројеката у домену рада службе
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи ниво

који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.

Додатни опис максимални
ниво




Повећани ризици:

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 информационо-комуникационе
технологије

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

пожељно - Microsoft sertifikat za klijentske Windows operativne sisteme , аналитичност, тимски
рад, познавање система за управљање рачунарском инфраструктуром,
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 650
Назив посла:
Организациона целина

Инжењер специјалиста за подршку корисницима
Одељење за подршку корисницима / Служба за сервисну подршку / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
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Врста посла

Послови инжењера

 инсталира и конфигурише рачунарску и периферијску опрему
 учествује у дефинисању процедура и поступака за послове конфигурације и надзора
над радом рачунарске и периферне опреме

 дефинише захтеве за нови хардвер и софтвер
 обавља послове администрације радних станица
 обавља послове одржавања и евиденције хардвера и софтвера инсталираног у
информационом систему Предузећа

Опис посла

 пружа први ниво подршке корисницима информационих система
 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 израђује упутства и корисничку документацију и спроводи обуке за коришћење
информационог система; ажурира документацију

 учествује у изради техничког дела тендерске документације и у комисијама за јавне

Додатни опис средњи ниво

набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
спроводи активности на евидентирању опреме у оквиру информационог система
учествује у плану разовоја пројеката у домену рада 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

Додатни опис максимални
ниво










Повећани ризици:

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 информационо-комуникационе
технологије

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 - Microsoft sertifikat za klijentske Windows operativne sisteme , аналитичност, тимски
рад, напредно познавање система за управљање рачунарском инфраструктуром,
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 651
Назив посла:

Оперативни инжењер асистент за подршку корисницима

Организациона целина

Одељење за подршку корисницима / Служба за сервисну подршку / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршк у/ ИКТ

Врста посла

Послови оперативног инжењера

 инсталира и конфигурише рачунарску и периферијску опрему
 асистира при дефинисању процедура и поступака за послове конфигурације и надзора
над радом рачунарске и периферне опреме
Опис посла

 обавља послове администрације радних станица
 обавља послове одржавања и евиденције хардвера и софтвера инсталираног у
информационом систему Предузећа

 асистира при спровођењу обука за коришћење информационог система
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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:



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
информационо-комуникационе технологије, техничко-технолошких наука и друштвенохуманистичких 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

пожељно - Microsoft sertifikat za klijentske Windows operativne sisteme, аналитичност, тимски
рад,
познавање система за управљање рачунарском инфраструктуром
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 652
Назив посла:

Оперативни инжењер сарадник за подршку корисницима

Организациона целина

Одељење за подршку корисницима / Служба за сервисну подршку / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови оперативног инжењера

 инсталира и конфигурише рачунарску и периферијску опрему
 асистира при дефинисању процедура и поступака за послове конфигурације и надзора
над радом рачунарске и периферне опреме

 дефинише захтеве за нови хардвер и софтвер
 обавља послове администрације радних станица
 обавља послове одржавања и евиденције хардвера и софтвера инсталираног у
информационом систему предузећа

Опис посла

 пружа први ниво подршке корисницима информационих система
 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 израђује упутства и корисничку документацију и учествује у обукама за коришћење
информационог система

 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
Додатни опис средњи ниво

а који произлазе из природе описаног посла.

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
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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
информационо-комуникационих технологија , техничко-технолошких наука и друштвенохуманистичких 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

тимски рад, познавање система за управљање рачунарском инфраструктуром
обавезно - поседовање возачке дозволе

пожељно - Microsoft sertifikat za klijentske Windows operativne sisteme , аналитичност,

Шифра: 653
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за подршку корисницима

Организациона целина

Одељење за подршку корисницима / Служба за сервисну подршку / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови оперативног инжењера

 инсталира и конфигурише рачунарску и периферијску опрему
 учествује у дефинисању процедура и поступака за послове конфигурације и надзора
над радом рачунарске и периферне опреме

 дефинише захтеве за нови хардвер и софтвер
 обавља послове администрације радних станица
 обавља послове одржавања и евиденције хардвера и софтвера инсталираног у
информационом систему Предузећа
Опис посла

 пружа први ниво подршке корисницима информационих система
 cарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 израђује упутства и корисничку документацију и спроводи обуке за коришћење





информационог система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
спроводи активности на евидентирању опреме у оквиру информационог система
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 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
информационо-комуникационе технологије, техничко-технолошких наука и друштвенохуманистичких 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, средњи ниво

Посебна знања и вештине

пожељно - Microsoft sertifikat za klijentske Windows operativne sisteme , аналитичност, тимски
рад, напредно познавање система за управљање рачунарском инфраструктуром
обавезно - поседовање возачке дозволе

Служба за ИТ инфраструктуру
 Шеф Службе за ИТ инфраструктуру
Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса
 Координатор Oдељења за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса
 Инжењер стручни сарадник за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса
 Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса
 Инжењер специјалиста за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса
 Оперативни инжењер асистент за администрацију серверске инфраструктуре и
ИТ сервиса
 Оперативни инжењер сарадник за администрацију серверске инфраструктуре и
ИТ сервиса
 Самостални оперативни инжењер за администрацију серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса
 Самостални оперативни инжењер за безбедност ИТ система
 Инжењер самостални стручни сарадник за безбедност ИТ система
 Инжењер специјалиста за безбедност ИТ система
Одељење за администрацију рачунарске мреже
 Координатор Oдељења за администрацију рачунарске мреже
 Инжењер стручни сарадник за администрацију рачунарске мреже
 Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију рачунарске мреже
 Инжењер специјалиста за администрацију рачунарске мреже
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Шифра: 654
Назив посла:

Шеф Службе за ИТ инфраструктуру

Организациона целина

Служба за ИТ инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови шефа Службе

 управља и координира радом Службе
 планира и организује активности развоја информационих система предузећа у складу
са захтевима корисника информационих система

 иницира и верификује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење
ИТ инфраструктуре

 дефинише решења за интеграцију различитих оперативних система, мрежних и
базних апликација и система заштите опреме и података

 координира активности са осталим Одељењима у оквиру Сектора, сарађује са
корисницима

 информационих система у циљу прилагођавања опреме и програма актуелним
Опис посла

потребама корисника

 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 прати реализацију уговора који се односе на одржавање ИТ инфраструктуре
 верификује упутства, пројектне, корисничке документације и израда предлога




Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:

процедура и планира обука за кориснике информационих система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена 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 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 информационо-комуникационих
технологија и 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, средњи ниво
пожељно - ITIL sertifikat, аналитичност, тимски рад, вештине управљања

Посебна знања и вештине

напредно познавање система за управљање рачунарском инфраструктуром, поседовање
возачке дозволе

Шифра: 655
Назив посла:

Координатор Одељења за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса / Служба за ИТ
инраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
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Врста посла

Послови координатора одељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 координира активности развоја серверске инфраструктуре и ИТ сервиса
 дефинише захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса

 имплементира сигурносне стандарде на нивоу серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса

Опис посла

 обавља послове администрације серверске инфраструктуре и ИТ сервиса
 конфигурише и верификује исправност рада нове серверске опреме
 сарађује са корисницима информационих система у циљу инсталације сервера и
програма и пружа техничку подршку корисницима система

 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 израђује упутства, пројектну, корисничку документацију и предлоге процедура,
реализује обуке за кориснике информационих система

 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
Додатни опис средњи ниво

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
информационих технологија 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

пожељно - Microsoft sertifikat za administraciju serverske infrastrukture, Sertifikat za
administraciju storage infrastrukture (HP, NetApp), аналитичност, тимски рад, вештине
управљања,
напредно познавање серверске инфраструктуре и ИТ сервиса, поседовање возачке
дозволе

Шифра: 656
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса / Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских комуникација
(протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

Опис посла

 примењује система ауторизованог приступа корпоративној серверској инфраструктури
и ИТ сервисима

 учествује у реализацији захтева за имплементацију нових технологија и унапређење
серверске инфраструктуре и ИТ сервиса
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 учествује у пословима администрације сервера и система за складиштење
података,backup-а и опоравка података и имплементације сигурносних стандарда

 обавља послове преузимања,евиденције, инсталације и конфигурације нове
серверске опреме и опрема за складиштење података.

 учествује у тестирању, увођењу, одржавању и унапређењу серверске инфраструктуре
и ИТ сервиса

 учествује у спровођењу обука за запослене у Служби и Сектору, као и обуке корисника
 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

Додатни опис средњи ниво




Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

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 информационих технологија 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, средњи ниво

Посебна знања и вештине

пожељно - Microsoft sertifikat za administraciju serverske infrastructure, аналитичност, тимски
рад;
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 657
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса/ Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 формира и примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских
комуникација (протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

 формира и примењује систем ауторизованог приступа корпоративној серверској
инфраструктури и ИТ сервисима

 реализује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса

 обавља послове администрације сервера и система за складиштење података,
backup-а и опоравка података и имплементације сигурносних стандарда

 израђује и ажурира упутства, пројектну, корисничку документацију и предлоге
процедура,

Опис посла

 обавља послове преузимања, евиденције, инсталације и конфигурације нове
серверске опреме и опрема за складиштење података.

 обавља послове тестирања, увођења, одржавања, унапређење серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса, израђује и ажурира корисничку документацију

 сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања опреме и





програма актуелним потребама корисника и пружа први и други ниво техничке
подршке
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса
спроводи обуке за запослене у Служби и Сектору, као и обуке корисника
учествује у 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.
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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 информационих технологија 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

пожељно - Microsoft sertifikat za administraciju serverske infrastructure, аналитичност, тимски
рад,
познавање серверске инфраструктуре и ИТ сервиса
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 658
Назив посла:

Инжењер специјалиста за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса / Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 формира и примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских
комуникација (протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

 формира и примењује систем ауторизованог приступа корпоративној серверској
инфраструктури и ИТ сервисима

 дефинише и реализује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење
серверске инфраструктуре и ИТ сервиса

 обавља послове администрације сервера и система за складиштење података,
backup-а и опоравка података и имплементације сигурносних стандарда

 израђује и ажурира упутства, пројектну, корисничку документацију и предлоге
процедура

 обавља послове преузимања, евиденције, инсталације, конфигурације и верификације
исправности рада нове серверске опреме и опрема за складиштење података.

Опис посла

 обавља послове пројектовања, тестирања, увођења, одржавања, унапређења






Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

серверске инфраструктуре и ИТ сервиса, израђује и ажурира пројектну и корисничку
документацију
сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања опреме и
програма актуелним потребама корисника и пружа први и други ниво техничке
подршке
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса
организује, припрема и води обуке за запослене у Служби и Сектору, као и обуке
корисника
учествује у 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.

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
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коме је распоређен.
Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих технологија 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

пожељно - Microsoft sertifikat za administraciju serverske infrastrukture, Sertifikat za
administraciju storage infrastrukture (HP, NetApp), аналитичност, тимски рад, напредно
познавање серверске инфраструктуре и ИТ сервиса
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 659
Назив посла:

Оперативни инжењер асистент за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса / Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови оперативног инжењера

 примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских комуникација
(протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

 примењује систем ауторизованог приступа корпоративној серверској инфраструктури и
ИТ сервисима

 учествује у реализацији захтева за имплементацију нових технологија и унапређење
серверске инфраструктуре и ИТ сервиса
Опис посла

 учествује у пословима администрације сервера и система за складиштење података,
backup-а и опоравка података и имплементације сигурносних стандарда

 учествује у тестирању, увођењу, одржавању и унапређењу серверске инфраструктуре
и ИТ сервиса

 учествује у спровођењу обука за запослене у Служби и Сектору, као и обуке корисника
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
Додатни опис средњи ниво

а који произлазе из природе описаног посла.

обрађује предлоге за унапређење ефикасности оперативних послова из домена
рада


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
информационих технологија или техничко-технолошких наука

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

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и вештине

пожељно - Microsoft sertifikat za administraciju serverske infrastructure, аналитичност, тимски
рад;
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 660
Назив посла:

Оперативни инжењер сарадник за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса / Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови оперативног инжењера

 формира и примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских
комуникација (протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

 формира и примењује систем ауторизованог приступа корпоративној серверској
инфраструктури и ИТ сервисима

 реализује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса

 обавља послове администрације сервера и система за складиштење података,
backup-а и опоравка података и имплементације сигурносних стандарда

 обавља послове преузимања, евиденције, инсталације и конфигурације нове
серверске опреме и опрема за складиштење података.

Опис посла

 обавља послове тестирања, увођења, одржавања, унапређење серверске
инфраструктуре и ИТ сервиса, израђује корисничку документацију

 сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања опреме и




Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:

програма актуелним потребама корисника и пружа први и други ниво техничке
подршке
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса
спроводи обуке за запослене у Служби и Сектору, као и обуке корисника
учествује у 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.

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
информационих технологија 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

пожељно - Microsoft sertifikat za administraciju serverske infrastructure аналитичност, тимски
рад,
познавање серверске инфраструктуре и ИТ сервиса;
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обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 661
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ
сервиса

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса/ Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку/ ИКТ

Врста посла

Послови оперативног инжењера

 формира и примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских
комуникација (протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

 формира и примењује систем ауторизованог приступа корпоративној серверској
инфраструктури и ИТ сервисима

 дефинише и реализује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење
серверске инфраструктуре и ИТ сервиса

 обавља послове администрације сервера и система за складиштење података,backupа и опоравка података и имплементације сигурносних стандарда

 обавља послове преузимања, евиденције, инсталације, конфигурације и верификације
исправности рада нове серверске опреме и опрема за складиштење података.
Опис посла

 обавља послове пројектовања, тестирања, увођења, одржавања, унапређења






Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

серверске инфраструктуре и ИТ сервиса, израђује пројектну и корисничку
документацију
сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања опреме и
програма актуелним потребама корисника и пружа први и други ниво техничке подршке
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса
организује, припрема и води обуке за запослене у Служби и Сектору, као и обуке
корисника
учествује у 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.

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
информационих технологија 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

пожељно - Microsoft sertifikat za administraciju serverske infrastrukture, Sertifikat za
administraciju storage infrastrukture (HP, NetApp), аналитичност, тимски рад, напредно
познавање серверске инфраструктуре и ИТ сервиса;
обавезно - поседовање возачке дозволе
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Шифра: 749
Назив радног места:

Самостални оперативни инжењер за безбедност ИТ система

Организациона целина

Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку/ИКТ

Врста послова

послови оперативног инжењера
Опис послова радног места

Опис послова

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

• учествује у планирању и организацији активности развоја сигурности информационих
система у ЈП ЕМС
• учествује у иницирању и предлагању доношења сигурносних политика и процедура
• учествује у имплементацији нових технологија и унапређењу сигурности ИТ система
• сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија
• прати реализацију процедура и политика и предлаже превентивне и корективне мере
• извештава корпоративног директора за ИКТ о свом раду и стању система, као и о
предлозима за унапређење
• учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
• прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена ИКТ
• учествује у идентификацији, процени и праћењу ризика у организационој целини којој
припада
• обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произилазе 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
Компетенције

Образовање и стручна
спрема

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

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

обавезно - средњи ниво Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet

Познавање страног јез.

обавезно - енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и вештине

аналитичност, тимски рад;
напредно познавање система за управљање сигурношћу система
пожељно поседовање возачке дозволе.

Шифра: 640
Назив радног места:

Инжењер самостални стручни сарадник за безбедност ИТ система

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса/ Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку/ ИКТ

Врста послова

послови инжењера
Опис послова радног места
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Oпис послова

Додатни опис средњи ниво

• учествује у планирању и организацији активности развоја сигурности информационих
система у ЈП ЕМС
• учествује у иницирању и предлагању доношења сигурносних политика и процедура
• имплементира нове технологије и унапређује сигурност ИТ система
• сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија
• прати реализацију процедура и политика и предлаже преветнтивне и корективне мере
• о свом раду и стању система као и о предлозима за унапређење извештава
корпоративног директора за ИКТ
• учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
• прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена ИКТ
• идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којој припада
• обавља и друге послове из надлежности организационе целине у којој је распоређен.
•
остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.

Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

•
•

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

дефинисани Актом о процени ризика
Компетенције

Образовање и стручна
спрема

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационо-комуникационих
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

аналитичност, тимски рад;
напредно познавање система за управљање сигурношћу система,
пожељно поседовање возачке дозволе

Шифра: 641
Назив посла:

Инжењер специјалиста за безбедност ИТ система

Организациона целина

Одељење за администрацију серверске инфраструктуре и ИТ сервиса/ Служба за ИТ
инфраструктуру / Сектор за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку/ ИКТ

Врста посла

послови инжењера

• планира и организује активности развоја сигурности информационих система у
предузећу

• иницираи и предлаже доношење сигурносних политика и процедура
• иницира имплементацију нових технологија и унапређење сигурности ИТ система
• координира активности са осталим одељењима у оквиру организационе јединице за
ИКТ и сарађује са корисницима на унапређењу сигурности ситема

Опис посла

• сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
• прати реализацију процедура и политика и предлаже преветнтивне и корективне мере
• о свом раду и стању система као и о предлозима за унапређење извештава
•
•
•
•

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис максимални
ниво

корпоратуивног директора за ИКТ
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена ИКТ
идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којој припада
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.
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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 информационо-комуникационих
технологија

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

пожељно - Microsoft Security sertifikat, Network Security sertifikat, OSCP sertifikat, аналитичност,
тимски рад, вештине управљања, напредно познавање система за управљање сигурношћу
система, поседовање возачке дозволе

Шифра: 662
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Координатор Одељења за администрацију рачунарске мреже
Одељење за администрацију рачунарске мреже / Служба за ИТ инфраструктуру / Сектор за
ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 координира активности развоја корпоративне рачунарске мреже
 дефинише захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење корпоративне

Опис посла











Додатни опис средњи ниво

рачунарске мреже
имплементира сигурносне стандарде на нивоу корпоративне рачунарске мреже
обавља послове администрације корпоративне рачунарске мреже
конфигурише и верификује исправност рада нове мрежне опреме
сарађује са корисницима информационих система у циљу инсталације мрежне опреме и
програма и пружа техничку подршку корисницима система
сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса
израђује упутства, пројектну, корисничку документацију и предлоге процедура,
реализује обуке за кориснике информационих система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада сектора
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 информационих технологија

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, средњи ниво
пожељно - Cisco CCNA, Cisco CCNP, Cisco Security sertifikat, аналитичност, тимски рад,

Посебна знања и вештине

вештине управљања, напредно познавање мрежне инфраструктуре, поседовање возачке
дозволе

Шифра: 663
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за администрацију рачунарске мреже

Организациона целина

Одељење за администрацију рачунарске мреже / Служба за ИТ инфраструктуру / Сектор за
ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских комуникација
(протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

Опис посла

 примењује систем ауторизованог приступа корпоративној рачунарској мрежи
 учествује у пословима администрације активних мрежних уређаја, контроле приступа
корпоративној рачунарској мрежи и имплементације сигурносних стандарда

 учествује у тестирању, увођењу, одржавању и иновирању рачунарске мреже
 учествује у спровођењу обука за запослене у Служби и Сектору, као и обуке корисника
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

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 информационих технологија 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, средњи ниво

Посебна знања и вештине

пожељно - Cisco CCNA , аналитичност, тимски рад;
обавезно - поседовање возачке дозволе

Шифра: 664
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију рачунарске мреже

Организациона целина

Одељење за администрацију рачунарске мреже / Служба за ИТ инфраструктуру / Сектор за
ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера
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 формира и примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских
комуникација (протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

 формира и примењује систем ауторизованог приступа корпоративној рачунарској мрежи
 реализује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење корпоративне
рачунарске мреже

 обавља послове администрације активних мрежних уређаја, контроле приступа
корпоративној рачунарској мрежи и имплементације сигурносних стандарда

 обавља послове преузимања, евиденције, инсталације и конфигурације нове мрежне
опреме.

Опис посла

 обавља послове тестирања, увођења, одржавања, иновирања рачунарске мреже и
израђује пројектну и корисничку документацију

 сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања опреме и
програма актуелним потребама корисника и пружа други ниво техничке подршке

 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 спроводи обуке за запослене у Служби у Сектору, као и обуке корисника
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

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 информационих технологија 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

пожељно - Cisco CCNA , аналитичност, тимски рад, познавање мрежне инфраструктуре;
обавезно -поседовање возачке дозволе

Шифра: 665
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за администрацију рачунарске мреже
Одељење за администрацију рачунарске мреже / Служба за ИТ инфраструктуру / Сектор за
ИТ инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
Послови инжењера

 формира и примењује решења за интеграцију серверских система и рачунарских
комуникација (протоколи, стандарди, заштита, надзор, кориснички програми)

 формира и примењује системе ауторизованог приступа корпоративној рачунарској мрежи
 дефинише и реализује захтеве за имплементацију нових технологија и унапређење
корпоративне рачунарске мреже

Опис посла

 обавља послове администрације активних мрежних уређаја, контроле приступа
корпоративној рачунарској мрежи и имплементације сигурносних стандарда

 обавља послове преузимања, евиденције, инсталације, конфигурације и верификације
исправности рада нове мрежне опреме.

 обавља послове пројектовања, тестирања, увођења, одржавања, иновирања
рачунарске мреже и израђује пројектну и корисничку документацију

 сарађује са корисницима информационих система у циљу прилагођавања опреме и
програма актуелним потребама корисника и пружа други ниво техничке подршке
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 сарађује са предузећима која пружају услуге из области информационих технологија,
система и сервиса

 организује, припрема и води обуке за запослене у Служби и Сектору, као и обуке
корисника

 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи ниво

Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:

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 информационих технологија 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

пожељно - Cisco CCNA, Cisco CCNP, Cisco Security sertifikat, аналитичност, тимски рад,
напредно познавање мрежне инфраструктуре;
обавезно - поседовање возачке дозволе

Служба за администрацију база података и апликативних сервера
 Шеф Службе за администрацију база података и апликативних сервера
 Инжењер стручни сарадник за администрацију база података и апликативних
сервера
 Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију база података и
апликативних сервера
 Инжењер специјалиста за администрацију база података и апликативних
сервера
Шифра: 666
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Опис посла

Шеф службе за администрацију база података и апликативних сервера
Служба за администрацију база података и апликативних сервера / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
Послови шефа Службе

 управља и координира радом Службе
 планира, организује и учествује у администрацији Oracle база података и развојног
окружења
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 планира, организује и учествује у администрацији САП ЕРП решења
 анализира потребе и предлаже проширење и/или увођење нових технологија у домену
база података и апликативних сервера

 планира и учествује у дефинисању заштите података и контроли сигурности система
 сарађује са другим организационим јединицама у циљу обезбеђења услова за





Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:

адекватно функционисање и коришћење информационих система
контролише и верификује техничку документацију и радне процедуре
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена 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 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 информационих технологија 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, средњи ниво

Посебна знања и вештине

пожељно -ITIL sertifikat, Oracle sertifikat za administraciju baza podataka, аналитичност,
тимски рад, вештине управљања, познавање администрације САП ЕРП-а;

Шифра: 667
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за администрацију база података и апликативних
сервера

Организациона целина

Служба за администрацију база података и апликативних сервера / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 учествује у администрацији Oracle базе података и развојног окружења
 учествује у администрацији САП ЕРП решења
 асистира у проширењу и/или увођење нових технологија у домену база података и
Опис посла

Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво
Повећани ризици:

апликативних сервера

 асистира у дефинисању заштите података и контроли сигурности система
 учествује у изради техничку документацију и радних процедура
 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 информационих технологија

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 - Oracle sertifikat za administraciju baza podataka, аналитичност, тимски рад

Шифра: 668
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за администрацију база података и
апликативних сервера

Организациона целина

Служба за администрацију база података и апликативних сервера / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 администрира Oracle базу података и развојно окружење
 администрира САП ЕРП решења
 учествује у проширењу и/или увођење нових технологија у домену база података и
апликативних сервера

Опис посла

 учествује у дефинисању заштите података и контроли сигурности система
 сарађује са другим организационим јединицама у циљу обезбеђења услова за

Додатни опис средњи ниво

адекватно функционисање и коришћење информационих система
израђује техничку документацију и радне процедуре
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
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.

Додатни опис максимални
ниво









Повећани ризици:

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 информационих технологија

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

пожељно - Oracle sertifikat za administraciju baza podataka, аналитичност, тимски рад,
познавање администрације САП ЕРП-а;

Шифра: 669
Назив посла:

Инжењер специјалиста за администрацију база података и апликативних сервера
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Организациона целина
Врста посла

Служба за администрацију база података и апликативних сервера / Сектор за ИТ
инфраструктуру и сервисну подршку / ИКТ
Послови инжењера

 администрира Oracle базу података и развојно окружење
 администрира САП ЕРП решења
 анализира потребе и предлаже проширења и/или увођење нових технологија у
домену база података и апликативних сервера

Опис посла

 планира и учествује у дефинисању заштите података и контроли сигурности система
 сарађује са другим организационим јединицама у циљу обезбеђења услова за

Додатни опис средњи ниво

адекватно функционисање и коришћење информационих система
контролише и израђује техничку документацију и радне процедуре
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта 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

Додатни опис максимални
ниво










Повећани ризици:

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 информационих технологија

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

пожељно - Oracle sertifikat za administraciju baza podataka, аналитичност, тимски рад,
познавање администрације САП ЕРП-а;

Сектор за телекомуникације




Руководилац Сектора за телекомуникације
Стручњак за телекомуникације
Секретарица

Шифра: 670
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла
Опис посла

Руководилац Сектора за телекомуникације
Сектор за телекомуникације / ИКТ
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

 руководи радом Сектора и координира рад Служби са Погонима, Секторима и
субјектима ван предузећа,
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 одговоран је за израду технолошких поступака за одржавање ТК система и за
обједињавање и контролу планова одржавања који израђују ППП

 координација развојних послови из области телекомуникација
 одговоран за техничку и логистичку подршку пословима одржавања ТК система које
обављају ППП

 праћење и извештавање о пословима одржавања ТК система; израда извештаја о
стању ТК система ЈП ЕМС

 издавање техничких услова за објекте ЈП ЕМС и трећих лица из делокруга рада
Сектора за телекомуникације

 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 ТК опреме као и
израда плана обуке и плана и програма пријемних испитивања ТК опреме

 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.
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-телекомуникације

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: лиценце 353,453;
Стручна компетенција (специјалистичке обуке из домена деловања), вештине руковођења,
тимски рад.

Шифра: 671
Назив посла:

Стручњак зa телекомуникације

Организациона целина

Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

послови стручњака





Опис посла







учествује у реализацији пројеката у надлежности Сектора
унапређује расположивост, квалитет, поузданост и безбедност ТК сервиса
унапређује расположивост, квалитет и поузданост ТК инфраструктуре.
верификује упутства, пројектне, корисничке документације и документа која се
односе на изведено стање у области телекомуникација.
иницира и верификује захтеве за унапређењем TK система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
сарађује са корисницима телекомуникационог система у циљу прилагођавања
техничких захтева који користе системе у надлежности Сектора
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Сектора
сарађује са предузећима која пружају техничка решења и услуге из области
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Додатни опис средњи ниво
Додатни опис максимални
ниво

Повећани ризици:





телекомуникација
унапређује квалитет корисничке подршке конструктивним предлозима за поступке
решавања инцидената и захтева за променама
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 побољшањаефикасности рада и иницира
измене постојећих процеса и процедура.

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 300 ЕСПБ бодова, област техничко-технолошких наукаелектротехника-смер телекомуникације.

минимум 10 година у области телекомуникационих мрежа у електро-енергетском сектору
обавезно - MS Office (Word, Excel, Power Point, Internet), средњи ниво
обавезно - енглески језик, средњи ниво
висок степен практичног знања у области телекомуникационих система
искуство у имплементацији ТК сервиса високе расположивости, познавање концепта рада
и безбедности у електро-енергетским телекомуникационим мрежама
тимски рад, рад у хитним ситуацијама

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за телекомуникације / ИКТ / 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

 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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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 управљање телекомуникационим системима
 Шеф Службе за управљање телекомуникационим системима
 Инжењер стручни сарадник за управљање телекомуникационим системима
 Инжењер самостални стручни сарадник за управљање телекомуникационим
системима
 Инжењер специјалиста за управљање телекомуникационим системима
 Самостални оперативни инжењер за управљање телекомуникационим
системима
 Техничар асистент за управљање телекомуникационим системима
 Техничар сарадник за управљање телекомуникационим системима
 Самостални техничар за управљање телекомуникационим системима
Шифра: 672
Назив посла:

Шеф Службе за управљање телекомуникационим системима

Организациона целина

Служба за управљање телекомуникационим системима / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови шефа Службе

 координира радом Службе
 планира послове управљања, надзора и одржавања оптичког ТК система ЈП ЕМС
 анализира рад телекомуникационе опреме и уређаја и координира послове на одржавању
уређаја преносног телекомуникационг система JП ЕМС

Опис посла

 дефинише идејна и техничка решења из области телекомуникација, припрема и прати

реализацију пројеката и предлаже критеријуме за набавку опреме и уређаја као и предлог
њихове типизације
 креира и предлаже развојне пројекате из области телекомуникација, даје техничке услове
за телекомуникационо повезивање са домаћим и међународним субјектима
 учествује у управљању, одржавању, врши надзор и контролише рад ТК система
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 врши техничко вођење пројеката надзора, пријема и монтаже нових уређаја из области
телекомуникација

 учествује у изради техничког дела тендерске документације из области телекомуникација
 прати законодавну регулативу, међународне, националне и интерне стандарде и друга
подзаконска акта из области дигиталних и пакетских преносних система

 идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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 телекомуникације/електротехника

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,
пожељно -поседовање лиценце 353 и 453, вештине руковођења, тимски рад;

Шифра: 673
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за управљање телекомуникационим системима

Организациона целина

Служба за управљање телекомуникационим система / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 обавља послове управљања, одржавања и контроле телекомуникационих уређаја
 учествује у редовном и интервентном одржавању уређаја за оптичке комуникације и
дигиталне телекомуникационе системе

 уз асистенцију учествује у анализи рада телекомуникационе опреме
 учествује у изради техничких решења из области телекомуникација, предлагже
критеријуме за набавку опреме и уређаја и предлаже њихову типизацију

Опис посла

 учествује у пријему и монтажи нових уређаја из области телекомуникација
 учествује у одржавању и управљању телекомуникационих сервера неопходних за
управљање, надзор и контролу рада телекомуникационим ситема

 уз асистенцију 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
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

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
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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 телекомуникације

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

Шифра: 674
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за управљање телекомуникационим системима

Организациона целина

Служба за управљање телекомуникационим система / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 обавља послове управљања,одржавања и контроле телекомуникационих уређаја
 учествује у редовном и интервентном одржавању уређаја за оптичке комуникације и
дигиталне телекомуникационе системе

 учествује у анализи рада телекомуникационе опреме
 учествује у изради идејних и техничких решења из области телекомуникација, предлаже
критеријуме за набавку опреме и уређаја и предлаже њихову типизацију

Опис посла

 учествује у надзору, пријему и монтажи нових уређаја из области телекомуникација
 учествује у одржавању и управљању телекомуникационих сервера неопходних за
управљање, надзор и контролу рада телекомуникационим ситема

 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
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

који произлазе из природе описаног посла.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.




остварује интерну и екстерну са у области рада.радњу
даје конструктивне предлоге за унапређење ефикасноси оперативнихпослова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област телекомуникације

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
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Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
пожељно - положен стручни испит и лиценце 353 и 453

Шифра: 675
Назив посла:

Инжењер специјалиста за управљање телекомуникационим системима

Организациона целина

Служба за управљање телекомуникационим система / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 обавља послове управљања, надзора, одржавања и контроле телекомуникационих
уређаја

 врши контролу одржавања уређаја за оптичке комуникације и дигиталне
телекомуникационе системе и учествује у њиховом одржавању

 врши анализу и контролу рада телекомуникационе опреме
 доноси предлог идејних и техничких решења из области телекомуникација.
 учествује у дефинисању критеријума за набавку опреме и уређаја и предлаже њихову
Опис посла

типизацију

 учествује у надзору, пријему и монтажи нових уређаја из области телекомуникација и врши
контролу над радом

 одржава телекомуникационе сервере неопходне за управљање, надзор и контролу рада
телекомуникационим ситема

 израђује предлог техничког дела тендера из области дигиталних и пакетских преносних
система

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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 телекомуникације

Радно искуство

минимум 5 година

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

обавезно -енглеског језика, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола
пожељно - положен стручни испит и лиценце 353 и 453

Шифра: 676
Назив посла:

Самостални оперативни инжењер за управљање телекомуникационим системима

Организациона целина

Служба за управљање телекомуникационим система / Сектор за телекомуникације / ИКТ
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Врста посла

Послови оперативног инжењера

 обавља послове подршке управљању, надзору, контроли и оджавању ТК уређаја
 учествује у редовном и интервентном одржавању уређаја за оптичке комуникације,

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

дигиталне телекомуникационе системе и телекомуникационо информатичке опреме,
анализу њиховог рада
 предлаже идејна и техничка решења из области телекомуникационо-информатичке
опреме и телекомуникационих система
 учествује у надзору, пријему и самостално обавља послове монтаже нових уређаја из
области телекомуникација
 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/информатике

Радно искуство

минимум 4 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

обавезна - возачка дозвола

Шифра: 677
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Техничар асистент за управљање телекомуникационим системима
Служба за управљање телекомуникационим система / Сектор за телекомуникације / ИКТ
Послови техничара и техничке интервенције

 уз контролу надређеног обавља послове на контроли рада дела ТК система и одржавање
ТК уређаја и система за надгледање оптичког и дигиталног ТК система

 уз асистенцију и по налогу инжењера учествује у идентификовању узроке кварова за
Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

преносни телекомуникациони систем

 учествује у техничком прегледу и пуштању у рад опреме за оптичке системе комуникације
 учествује у пријемним испитивањима
 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
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Услови за обављање посла
Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике,машинства и обраде метала, област
телекомуникација/информатике

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

Шифра: 678
Назив посла:

Техничар сарадник за управљање телекомуникационим системима

Организациона целина

Служба за управљање телекомуникационим система / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

 учествује у обављању послова на контроли рада дела ТК система и одржавање ТК
уређаја и система за надгледање оптичког и дигиталног ТК система

Опис посла

 по налогу инжењера проналази узроке кварова за преносни телекомуникациони систем
 учествује у техничком прегледу за стављање у рад опреме за оптичке системе
комуникације

 асистира у пријемним испитивањима
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике,машинства и обраде метала, област
телекомуникација/информатике

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

Шифра: 679
Назив посла:

Самостални техничар за управљање телекомуникационим системима

Организациона целина

Служба за управљање телекомуникационим системима / Сектор за телекомуникације / ИКТ
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Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

 врши контролу рада дела ТК система и одржавање ТК уређаја и система за надгледање
оптичког и дигиталног ТК система

Опис посла

 обавља пријемна испитивања
 прикупља и ажурира податке за систем извештавања
 контролише и пушта у рад уређаје за оптичке комуникације и дигитални телекомуникациони
систем

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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, област
телекомуникација/информатике

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

Служба за комутацију
 Шеф Службе за комутацију
 Инжењер стручни сарадник за комутацију
 Инжењер самостални стручни сарадник за комутацију
 Инжењер специјалиста за комутацију
 Техничар асистент за комутацију
 Техничар сарадник за комутацију
 Самостални техничар за комутацију
Шифра: 680
Назив посла:

Шеф Службе за комутацију

Организациона целина

Служба за комутацију / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови шефа Службе

Опис посла

 координира радом Службе
 планирање послове одржавања ТК опреме за комутацију и система за напајање ТК
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опреме и контролу њиховог извршења

 анализира рад телекомуникационе опреме и уређаја за комутацију и системе за напајање








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

ТК опреме; координира послове на одржавању опреме и уређаја преносног
телекомуникационог система ЈП ЕМС
дефинише идејна и техничка решења из области комутација и система за напајање ТК
опреме, припрема и прати реализацију пројеката и предлаже критеријуме за набавку
опреме и уређаја и предлаже њихову типизацију
креира и предлаже развојне пројекте из области комутационих система и система за
напајање ТК опреме
учествује у управљању, надзору и контроли рада комутационих система и система за
напајање ТК опреме
врши техничко вођење пројката надзора, пријема и монтаже нових уређаја из области
комутације и система за напајање ТК опреме
учествује у изради техничког дела тендера из области комутације и система за напајање
ТК опреме
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде и друга подзаконска акта
из области комутације и система за напајање ТК 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




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 телекомуникације/електротехника.

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 лиценци 353;
пожељно - лиценца 453, вештине руковођења, тимски рад

Шифра: 681
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за комутацију

Организациона целина

Служба за комутацију / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 асистира у одржавању опреме за комутацију и уређаја за снимање разговора и система за
напајање ТК опреме

Опис посла

 учествује у анализи рада опреме за комутацију и система за напајање ТК опреме
 учествује у пријему и монтажи нових уређаја из области комутација и система напајања
 учествује у изради техничког дела тендерске документације из области комутације и
система за напајање ТК опреме

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи

који произлазе из природе описаног посла.

асистира инжењеру вишег ранга у обављању послова
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ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:




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 телекомуникације/електротехника

Радно искуство

без искуства

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

пожељно енглеског језика, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 682
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за комутацију

Организациона целина

Служба за комутацију / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 oбавља послове на редовном и интервентном одржавању опреме за комутацију и уређаја
за снимање разговора и система за напајање ТК опреме

 учествује у анализи рада опреме за комутацију и система за напајање ТК опреме
 учествује у изради идејних и техничка решења из области комутација и система напајања
Опис посла

и учествује у предлагању критеријума за набавку опреме и уређаја

 учествује у пријему и монтажи нових уређаја из области комутација и система напајања
 учествује у изради техничког дела тендерске документације из области комутације и
система за напајање ТК опреме

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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 телекомуникације/електротехника

Радно искуство

минимум 3 годинe

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

пожељно енглеског језика, средњи ниво
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Посебна знања и
вештине

Обавезно - возачка дозвола
пожељно - положен стручни испит и лиценце 353 и 453

Шифра: 683
Назив посла:

Инжењер специјалиста за комутацију

Организациона целина

Служба за комутацију / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 контролише и одржава опрему за комутацију и уређаје за снимање разговора и система за

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

напајање ТК опреме
анализира и контролише рад опреме за комутацију и система за напајање ТК опреме
врши израду идејних и техничких решења из области комутација и система напајања
предлаже критеријуме за набавку опреме и уређаја и предлагање њихове типизације
учествује у изради техничког дела тендерске документације из области комутације и
система за напајање ТК опреме
 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 телекомуникације/електротехника

Радно искуство

минимум 5 годинa

Познавање рада на
рачунару

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

Познавање страног
језика

пожељно енглеског језика, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно;
пожељно - положен стручни испит и лиценце 353 и 453

Шифра: 684
Назив посла:

Техничар aсистент за комутацију

Организациона целина

Служба за комутацију / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

 асистира у редовном и интервентном одржавању опреме за комутацију кабловске и
телефонске инсталације и системе за напајање уз асистенцију

Опис посла

 прати пријемна испитивања
 обавља административно техничке послове за систем мобилне телефоније за све
запослене у ЕМС уз контролу надређеног

 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 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, област
телекомуникација/информатике

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

Шифра: 685
Назив посла:

Техничар сарадник за комутацију

Организациона целина

Служба за комутацију / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

 обавља послове на редовном и интервентном одржавању опреме за комутацију кабловске
и телефонске инсталације и системе за напајање

 учествује у техничком прегледу у стављање у рад опреме за комутацију и системе
напајања

Опис посла

 асистира у пријемним испитивањима
 учествује у обављању административно техничких послова за систем мобилне телефоније
за све запослене у ЈП ЕМС и по потреби врши контролу наведених послова

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

који произлазе из природе описаног посла.

превентивно контролише и одржава средства рада.




оревентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад.

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике,машинства и обраде метала, област
телекомуникација/информатике

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, основни ниво
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Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Шифра: 686
Назив посла:

Самостални техничар за комутацију

Организациона целина

Служба за комутацију / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

 самостално обавља послове на редовном и интервентном одржавању опреме за
комутацију кабловске и телфонске инсталације и системе за напајање

Опис посла

 прикупљање података за систем извештавања
 обавља пријемна испитивања
 контролише административно техничке послове за систем мобилне телефоније за све
запослене у ЈП ЕМС

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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, област
телекомуникација/информатике

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, основни ниво

Посебна знања и
вештине

обавезно - возачка дозвола

Служба за телекомуникационе мреже
 Шеф Службе за телекомуникационе мреже
 Инжењер стручни сарадник за телекомуникационе мреже
 Инжењер самостални стручни сарадник за телекомуникационе мреже
 Инжењер специјалиста за телекомуникационе мреже
 Техничар асистент за телекомуникационе мреже
 Техничар сарадник за телекомуникационе мреже
 Самостални техничар за телекомуникационе мреже
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Шифра: 687
Назив посла:

Шеф Службе за телекомуникационе мреже

Организациона целина

Служба за телекомуникационе мреже / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови шефа Службе







Опис посла








Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:






координира радом Службе
планира послове одржавања и експлоатације ТК мреже (OPGW, оптички каблови,
дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза)
анализира рад телекомуникационе опреме и уређаја за ТК мреже на нивоу
Предузећа (OPGW, оптички каблови, дигитални терминални уређаји телезаштите ТЗ, ВФ веза, радио веза)
врши надзор и управљање система за централно надгледање ТК мрежа (OPGW,
дигиталних терминалних уређаја телезаштите - ТЗ)
дефинише идејна и техничка решења из области ТК мреже (OPGW, оптички каблови,
дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза) припрема и
прати реализацију пројеката и предлаже критеријуме за набавку опреме и уређаја;
предлаже типизацију
учествује у управљању, надзору и контроли рада ТК мреже (OPGW, оптички каблови,
дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза)
води пројекте надзора, пријема и монтаже нових уређаја из области ТК мрежа
(OPGW, оптички каблови, дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза,
радио веза)
учествује у изради техничког дела тендерске документације из области ТК мрежа
(OPGW, оптички каблови, дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза,
радио веза)
прати законодавну регулативу, националне и интерне стандарде и друга подзаконска
акта из области телекомуниакција
идентификује, процењује и прати ризике у организационој целини којом руководи
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен,
а који произилазе 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 телекомуникације/електротехника

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 - стручни испит и поседовање лиценци 353 и 453, вештине руковођења; тимски рад;
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Шифра: 688
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник за телекомуникационе мреже

Организациона целина

Служби за телекомуникационе мреже / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 асистира приликом редовног и интервентног одржавању опреме за ТК мреже (OPGW,
кабловске ВФ, радио)

 уз надзор надређеног учествује у анализи рада опреме опреме и уређаја (OPGW,
кабловске ВФ, радио)

Опис посла

 учествује у изради техничка решења из области ТК мреже (OPGW, кабловске ВФ, радио)
 учествује у пријему и монтажи нових уређаја из области опреме за ТК мреже (OPGW,
кабловске ВФ, радио)

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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 телекомуникације/електротехника

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

Шифра: 689
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за телекомуникационе мреже

Организациона целина

Служби за телекомуникационе мреже / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 учествује у редовном и интервентном одржавању опреме за ТК мреже (OPGW, кабловске
ВФ, радио)

 учествује у анализи рада опреме и уређаја (OPGW, кабловске ВФ, радио)
 учествује у изради идејних и техничких решења из области ТК мреже (OPGW, кабловске
ВФ, радио)
Опис посла

 учествује у надзору, пријему и монтажи нових уређаја из области опреме за ТК мреже
(OPGW, кабловске ВФ, радио)

 учествује у изради техничког дела тендерске документације за набавку опреме и уређаја
(OPGW, кабловске ВФ, радио)

 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



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 ефикасности 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 телекомуникације/електротехника

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 - обавезно;
пожељно - стручни испит и лиценце 353 и 453

Шифра: 690
Назив посла:

Инжењер специјалиста за телекомуникационе мреже

Организациона целина

Служба за телекомуникационе мреже / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера



Додатни опис средњи
ниво



одржава и контролише опрему за ТК мреже (OPGW, оптички каблови, дигитални
терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза)
врши надзор и управљање система за централно надгледање ТК мрежа (OPGW,
дигиталних терминалних уређаја телезаштите - ТЗ)
врши анализу рада опреме и уређаја (OPGW, оптички каблови, дигитални терминални
уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза)
предлаже техничка решења из области ТК мреже ((OPGW, оптички каблови,
дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза)
врши надзор и монтажу нових уређаја из области опреме за ТК мреже (OPGW,
оптички каблови, дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио
веза)
учествује у изради техничког дела тендерске документације за набавку опреме и
уређаја (OPGW, оптички каблови, дигитални терминални уређаји телезаштите - ТЗ,
ВФ веза, радио веза)
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

Додатни опис
максимални ниво




врши детаљну анализу обављених послова у домену рада
разматра достављене предлоге и упућује на реализацију




Опис посла





Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област телекомуникације/електротехника

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

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно;
пожељно - стручни испит и лиценце 353 и 453

Шифра: 691
Назив посла:

Техничар асистент за телекомуникационе мреже

Организациона целина

Служба за телекомуникационе мреже / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

 асистира у пословима на редовном и интервентном одржавању опреме за ТК мреже
(OPGW, кабловске ВФ, радио)

Опис посла

 учествује у техничком прегледу и пуштању у рад опреме за ТК мреже уз асистенцију
надређеног

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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, област
електронике/телекомуникација/информатике

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

возачка дозвола - обавезно

Шифра: 692
Назив посла:

Техничар сарадник за телекомуникационе мреже

Организациона целина

Служба за телекомуникационе мреже / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције

 учествује у обављању пословa на редовном и интервентном одржавању опреме за ТК
мреже (OPGW, кабловске ВФ, радио)

Опис посла

 учествује у техничком прегледу и пуштању у рад опреме за ТК мреже
 учествује у пријемним испитивањима опреме за ТК мреже (OPGW, кабловске ВФ, радио)
 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



превентивно контролише и одржава средства рада.

Додатни опис
максимални ниво




превентивно контролише и одржава средства рада.
отклања недостатке и одржава у исправном стању средства за рад.

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике,машинства и обраде метала, област
електронике/телекомуникација/информатике

Радно искуство

минимум 1 годинa

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

возачка дозвола - обавезно

Шифра: 693
Назив посла:

Самостални техничар за телекомуникационе мреже

Организациона целина

Служба за телекомуникационе мреже / Сектор за телекомуникације / ИКТ

Врста посла

Послови техничара и техничке интервенције



Додатни опис средњи
ниво



врши контролу и одржавање опреме за ТК мреже (OPGW, оптички каблови, дигитални
терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза)
врши надзор и управљање система за централно надгледање ТК мрежа (OPGW,
дигиталних терминалних уређаја телезаштите - ТЗ)
учествује у изради техничког дела тендерске документације за набавку опреме и
уређаја за ТК мреже
контролише и пушта у рад опрему за ТК мреже (OPGW, оптички каблови, дигитални
терминални уређаји телезаштите - ТЗ, ВФ веза, радио веза)
прикупља и ажурира податке за систем извештавања у области ТК мрежа
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
који произилазе из природе описаног посла.
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, извештаја о обављеним оперативним пословима


Опис посла






Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

средње образовање, подручје рада електротехнике,машинства и обраде метала, област
електронике,телекомуникација и информатике

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, основни ниво
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Посебна знања и
вештине

возачка дозвола - обавезно

Сектор за технички и управљачки информациони систем




Руководилац Сектора за технички и управљачки информациони систем
Стручњак за технички и управљачки информациони систем
Секретарица

Шифра: 694
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Руководилац Сектора за технички и управљачки информациони систем
Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови корпоративних директора, директора Дирекције, Сектора/Погона, руководиоца,
Помоћника директора, Саветника директора

 управља, организује и кooрдинирa послове Сектора;
 прати квалитет радa и предлаже унапређења рада Сектора са свих аспеката; кoмуницирa



Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

и сaрaђуje сa другим oргaнизaциoним дeлoвимa у дeлу кojи сe oднoси нa управљачку
информатику и технички информациони систем
кoмуницирa и сaрaђуje сa кoрисницимa као и са трећим лицима у складу са
надлежностима Сектора
обезбеђује континуирану функционалност и рад управљачких система у својој
надлежности
руководи имплементацијом пројеката из домена управљачке информатике и техничког
информационог система; учествује у развоју техничких и управљачких система, организује
обуке и стручна усавршавања запослених у Сектору
учествује у изради уговора, споразума и техничке регулативе у складу са надлежностима
Сектора
учествује у раду стручних тела у складу са надлежностима Сектора
учeствуje у рaду EНTСO-E тeлa у складу са надлежностима Сектора
учествује у изради и контроли примене процедура и политика из надлежности Сектора
којим руководи
учествује у припремама за доношење планова рада, развоја и пословања Предузећа
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки за потребе
Сектора.

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 информатике или 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, средњи ниво
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Посебна знања и
вештине

пожељно - CISCO, Linux, Windows, SQL, вештине руковођења; организационе и презентационе
вештине;

Шифра: 695
Назив посла:

Стручњак зa технички и управљачки информациони систем

Организациона целина

Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ

Врста посла

послови стручњака

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:














имплементира нове SCADA / ЕМС системе
обезбеђује исправан и континуиран рад SCADA/EMS система
администрира SCADA / ЕМС системе
предлаже развој SCADA / ЕМС система
инсталира, одржава и модификује системски и комуникациони софтвер
реализује SCADA интерфејсе ка другим системима и специјализованим алатима
учествује у 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.
израђује стручне анализе из домена свог рада

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

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 300 ЕСПБ бодова, област техничко-технолошких наукаелектротехника-смер рачунарство

минимум 10 година на SCADA/EMS системима
познавање високо-специјализованих алата за рад на SCADA/EMS системима

обавезно - енглески језик, средњи ниво
познавање специјализованих софтвера за SCADА системе
аналитичност, брзина реаговања, рад под притиском, групни рад, изражена одговорност,
способност прилагођавањa

Шифра: 25
Назив посла:

Секретарица

Организациона целина

Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ / 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
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Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

 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 управљачке информатике НДЦ
 Шеф службе управљачке информатике НДЦ
Одељење за SCADA/EMS систем НДЦ
 Координатор одељења за SCADA/EMS систем НДЦ
 Инжењер стручни сарадник за SCADA/EMS системе
 Инжењер самостални стручни сарадник за SCADA/EMS системе
 Инжењер специјалиста за SCADA/EMS системе
Одељење за апликативни развој SCADA/EMS система НДЦ
 Координатор одељења за апликативни развој SCADA/EMS система
 Инжењер стручни сарадник за апликативни развој SCADA/EMS система
 Инжењер самостални стручни сарадник за апликативни развој SCADA/EMS
система
 Инжењер специјалиста за апликативни развој SCADA/EMS система.
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Одељење за телеинформациони систем
 Координатор Одељења за телеинформациони систем
 Инжењер стручни сарадник за телемерења
 Инжењер самостални стручни сарадник за телемерења
 Инжењер специјалиста за телемерења
 Инжењер стручни сарадник за телеинформациони систем
 Инжењер самостални стручни сарадник за телеинформациони систем
 Инжењер специјалиста за телеинформациони систем
 Самостални техничар за телемерења
Шифра: 696
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Опис посла

Шеф Службе управљачке информатике НДЦ
Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за технички и управљачки информациони
систем / ИКТ
Послови шефа Службе













Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

управља и координира радом Службе
обезбеђује континуирану функционалност рада SCADA/EMS система у НДЦ
руководи пословима имплементације SCADA/ EMS система у НДЦ
развија и модификује систем даљинског управљања и учествује у развојним пројектима
руководи пословима из области ENTSO-E (Electronic Highway /EAS) мреже
руководи пословима размене података у оквиру ENTSO-E асоцијације
организује рад, координира и контролише извршење послова у оквиру
телеинформациониог система у НДЦ
учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада 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 300 ЕСПБ бодова, област електротехнике, област
информационих технологија или електротехнике-енергетика и техничко-технолошких наукаелектротехника.

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

пожељно - CISCO, Linux, Windows, SQL аналитичност, тимски рад, вештина управљања,
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса;
поседовање посебних знања везаних за SCADA/ EMSсистеме;
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Шифра: 697
Назив посла:

Координатор Одељења за апликативни развој SCADA/EMS система
Организациона целина
Врста посла

Одељење за SCADA/ЕМS систем у НДЦ / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 координира послове имплементације, анализе, надзора и унапређења SCADA/EMS
система у НДЦ

 координира и контролише рад подсистема за размену података у реалном времену
SCADA/EMS система у НДЦ

Опис посла

 координира и контролише рад подсистема тачног времена и зидног дисплеја
 контролише подсистем за повезивање и паралелан рад SCADA система у НДЦ
 припрема и обавља послове везане за унапређење, изградњу и коришћење даљинског
система управљања
припрема и обавља послове у развојним пројектима у домену SCADA/EMS система u NDC
надгледа рад Electronic Highway чвора и EAS система у НДЦ
учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена рада
Одељења
 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 средњи
ниво


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 и техничкотехнолошких наука-електротехника.

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

 пожељно - CISCO, Linux, Windows, SQL, аналитичност, тимски рад, вештина управљања,
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног
стреса; поседовање посебних знања везаних за SCADA /EMS системе;

Шифра: 701
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за SCADA/EMS системе
Одељење за SCADA/ЕМS систем у НДЦ /Служба управљачке информатике НДЦ/Сектор за
технички и управљачки информациони систем/ ИКТ
Послови инжењера
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 асистира у обезбеђењу размене података у реалном времену са даљинским уређајима за
локалну аквизицију података

 асистира у обезбеђењу размене података у реалном времену са другим центрима
управљања

 асистира у администрацији архивирања и складиштења података у оквиру SCADA/EMS
Опис посла

система

 асистира у обезбеђењу размене real-time и non-real-time података са eвропским
операторима преносних система

 асистира у конектовању SCADA система на ТК инфраструктуру
 учествује у инсталацији и одржавању SCADA/EMS хардвера
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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),средњи ниво

Познавање страног
језика

обавезно -енглески језик, средњи ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - CISCO, Linux, Windows, тимски рад

Шифра: 702
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник за SCADA/EMS системе
Одељење за SCADA/ЕМS систем у НДЦ / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 обезбеђује размену података у реалном времену са даљинским уређајима за локалну
аквизицију података

 учествује у инсталацији и администрацији апликативног, системског и комуникационог
софтвера у оквиру SCADA/EMS система

 обезбеђује размену података у реалном времену са другим центрима управљања
 администрира архивирање и складиштење података у оквиру SCADA/EMS система и
обавља backup и restore процедуре

 учествује у обезбеђивању размене real-time и non-real-time података са eвропским
Опис посла

операторима преносних система

 одржава и администрира мрежну инфраструктуру SCADA/EMS система, учествује у
планирању сигурности и одржавању заштите

 администрира SCADA интерфејс ка другим системима
 учествује у прикључењу SCADA система на ТК инфраструктуру
 учествује у инсталацији и одржава SCADA/EMS хардвер и обавља послове
виртуелизације

 ургентно реагује у случају поремећаја рада система
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и реализацији јавних набавки
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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 ефикасности 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

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 - CISCO, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад;
познавање специјализованих софтвера за SCADА/ EMS системе

Шифра: 703
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за SCADA/EMS системе
Одељење за SCADA/ЕМS систем у НДЦ / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 обезбеђује размену података у реалном времену са даљинским уређајима за локалну
аквизицију података

 инсталира и администрира апликативни, системски и комуникациони софтвер у оквиру
SCADA/EMS система

 обезбеђује размену података у реалном времену са другим центрима управљања
 администрира архивирање и складиштење података у оквиру SCADA/EMS система и
обавља backup и restore процедуре

 обезбеђује размену real-time и non-real-time података са eвропским операторима
Опис посла

преносних система

 одржава и администрира мрежну инфраструктуру SCADA/EMS система и планира







Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

сигурност и одржавање заштите
обезбеђује и администрира SCADA интерфејс ка другим системима
обезбеђује прикључење SCADA система на ТК инфраструктуру
инсталира и одржава SCADA/EMS хардвер и обавља послове виртуелизације
ургентно реагује у случају поремећаја рада система
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 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.
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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

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

пожељно - CISCO, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад; способност доношења одлука у
кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећ аног стреса;познавање специјализованих
софтвера за SCADА/ EMS системе;



Одељење за апликативни развој SCADA/EMS системa НДЦ

Шифра: 757
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Координатор Одељења за апликативни развој SCADA/EMS системa НДЦ
Одељење за апликативни развој SCADA/ЕМS систем у НДЦ / Служба управљачке информатике
НДЦ / Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 координира моделовање електроенергетског


Опис посла







Додатни опис средњи
ниво

система Србије и екстерних зона
опсервабилности
координира послове имплементације, анализе, надзора и унапређења апликативног дела
SCADA/EMS система у НДЦ
координира послове надзора, анализе и унапређења апликативног дела SCADA/EMS
система у НДЦ
припрема и обавља послове везане за унапређење, развој и коришћење енергетских
апликација и база података
припрема и обавља послове у развојним пројектима у домену SCADA/EMS система u NDC
учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена рада
Одељења
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 5 година
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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

пожељно - Linux, Windows, SQL, аналитичност, тимски рад, вештина управљања, способност
доношења одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса; поседовање
посебних знања везаних за SCADA/EMS системе;

Шифра: 758
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за апликативни развој SCADA/EMS система
Одељење за апликативни развој SCADA/ЕМS система у НДЦ / Служба управљачке
информатике НДЦ / Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:








у моделовању електроенергетског система Србије и екстерних зона
опсервабилности
припрема и обавља послове везане за унапређење и коришћење енергетских апликација и
база података
учествује у имплементацији нових SCADA/EMS система
асистира при одржавању SCADA/EMS система
учествује у ажурирању архива и извештаја
асистира при креирању и модификацији корисничког интерфејса
асистира при ажурирању база података у НДЦ
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 електротехникеенергетика

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 - Linux, Windows, SQL, тимски рад

Шифра: 759
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за апликативни развој SCADA/EMS
система

Организациона целина

Одељење за апликативни развој SCADA/ЕМS система у НДЦ / Служба управљачке
информатике НДЦ / Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера
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 моделује електроенергетски систем Србије и екстерне зоне опсервабилности
 припрема и обавља послове везане за унапређење и коришћење енергетских апликација и

Опис посла











Додатни опис средњи
ниво




Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

база података
учествује у имплементацији и моделовању нових SCADA/EMS система
одржава SCADA/EMS системе
учествује у администрацији SCADA/EMS система
учествује у администрацији база података у НДЦ
учествује у администрацији архива и креира извештаје
креира и модификује кориснички интерфејс
ургентно реагује у случају поремећаја рада система
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
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

пожељно - Linux, Windows, SQL, аналитичност, способност доношења одлука у кризним
ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса , тимски рад; познавање специјализованих
софтвера за SCADА/EMS системе;

Шифра: 760
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за апликативни развој SCADA/EMS система
Одељење за апликативни развој SCADA/ЕМS система у НДЦ / Служба управљачке
информатике НДЦ / Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 моделује електроенергетски систем Србије и екстерне зоне опсервабилности
 припрема и обавља послове везане за унапређење и коришћење енергетских апликација и

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво











база података
предлаже развој, имплементира и моделује нове SCADA/EMS системе
одржава SCADA/EMS системе
администрира SCADA/EMS системе
администрира базе података у НДЦ
администрира архиве и креира извештаје
креира и модификује кориснички интерфејс
ургентно реагује у случају поремећаја рада система
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
произлазе из природе описаног посла.

разматра достављене предлоге и упућује на реализацију
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Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:





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

пожељно - Linux, Windows, SQL, аналитичност, способност доношења одлука у кризним
ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса , тимски рад; познавање специјализованих
софтвера за SCADА/EMS системе;

Шифра: 704
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Координатор Одељења за телеинформациони систем
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

 организуje рад и координира и контролише извршење послова на нивоу Одељења
 координира активности припреме, модификације и надзора рада опреме за потребе
телеинформационог система у НДЦ

 координира послове обезбеђења функционалности рада даљинских станица у објектима
ЕМС и КПС и преноса информација за потребе НДЦ

Опис посла

 kоординира активности и учествује у пословима везаним за увођење системских објеката
КПС у ТСУ ЕМС и модификацију опреме за даљински надзор и управљање

 руководи пословима надзора и обједињује активности неопходне за обезбеђивање
непрекидне функционалности подсистема за аквизицију редундантних мерења

 учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада Одељења
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

произлазе из природе описаног посла

обавља послове везане за анализу процеса рада у одељењу у циљу побољшања
рада запослених




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 информационих технологија или
електротехнике

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

725

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

пожељно - Linux, Windowsаналитичност, тимски рад, вештина управљања; способност
доношења одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса; познавање
специјализованих софтвера за терминалне станице

Шифра: 705
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за телемерења
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 асистира у одржавању и администрацији комуникационо-аквизиционе опреме за пренос
редундантних мерења у НДЦ

 асистира у надзору и одржавању МТУ уређаје за пренос информација у НДЦ
 асистира у одржавању и надзиру локалне крајње станице у згради НДЦ
 надзире валидност телемерења које се преносе преко локалних даљинских станица у
НДЦ-у

Опис посла

 асистира у надзoру рада и обезбеђивању функционалности рада телемерних уређаја у





Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

објектима у суседним државама, за потребе преноса информација за потребе СММ
координационог блока
асистира у одржавању и надзору резервног система за мерење системске фреквенце
асистира у одржавању система електронских писача и станица за приказ редундантних
мерења
учествује у хардверском одржавању екранског зида у сали НДЦ
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 информационих технологија или
електротехнике

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 - Linux, Windows, аналитичност, тимски рад, возачка дозвола
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Шифра: 706
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник за телемерења
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у одржавању и администрацији комуникационо-аквизиционе опреме за пренос
редундантних мерења у НДЦ

 учествује у надзору и одржавању МТУ уређаје за пренос информација у НДЦ
 одржава и надзире локалне крајње станице у згради НДЦ
 надзире валидност телемерења које се преносе преко локалних даљинских станица у НДЦу

 учествује у надзору рада и обезбеђивању функционалности рада телемерних уређаја у
Опис посла






Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

објектима у суседним државама, за потребе преноса информација за потребе СММ
координационог блока
учествује у одржавању и надзору резервног система за мерење системске фреквенце
учествује у одржавању система електронских писача и станица за приказ редундантних
мерења
учествује у хардверском одржавању екранског зида у сали НДЦ
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
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 информационих технологија или
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

пожељно - Linux, Windowsа, аналитичност, тимски рад, возачка дозвола; познавање
специјализованих софтвера за терминалне станице

Шифра: 707
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за телемерења
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 одржава и администрира комуникационо-аквизициону опрему за пренос редундантних
мерења у НДЦ

Опис посла

 надзире и одржава МТУ уређаје за пренос информација у НДЦ
 инсталира, одржава и надзире локалне крајње станице у згради НДЦ
 надзире валидност телемерења које се преносе преко локалних даљинских станица у НДЦ-
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у

 надзире рад и обезбеђује функционалност рада телемерних уређаја у објектима у суседним





Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

државама, за потребе преноса информација за потребе СММ координационог блока
одржава и надзире резервни систем за мерење системске фреквенце
одржава систем електронских писача и станица за приказ редундантних мерења
учествује у хардверском одржавању екранског зида у сали НДЦ
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
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 информационих технологија или
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

пожељно - Linux, Windows, аналитичност, тимски рад, возачка дозвола; познавање
специјализованих софтвера за терминалне станице,

Шифра: 708
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за телеинформациони систем
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 асистира у надзору и контроли рада преносног система и расположивости информација које
се преносе у НДЦ

 учествује у надзору и провери валидности информација које се из ЕЕС преносе у НДЦ
 асистира у обезбеђивању функционалности рада даљинских станица у објектима ЕМС и
Опис посла

КПС и преноса информација за потребе НДЦ

 асистира у одржавању даљинских станица у ЕЕ објектима КПС за потребе преноса
информација у НДЦ

 учествује у одржавању и надзиру локалне крајње станице у згради НДЦ
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

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
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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 информационих технологија или
електротехнике

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 - Linux, Windows, аналитичност, тимски рад, возачка дозвола

Шифра: 709
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник за телеинформациони систем
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у надзору и контроли рада преносног система и расположивости информација
које се преносе у НДЦ

 надзире и проверава валидности информација које се из ЕЕС преносе у НДЦ
 учествује у обезбеђивању функционалности рада даљинских станица у објектима ЕМС и
КПС и преноса информација за потребе НДЦ

Опис посла

 учествује у одржавању даљинских станица у ЕЕ објектима КПС за потребе преноса
информација у НДЦ

 одржава и надзире локалне крајње станице у згради НДЦ
 учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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 унап ређење ефикасности оперативних послова

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих технологија или
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

пожељно - Linux, Windows,аналитичност, тимски рад, возачка дозвола; познавање
специјализованих софтвера за терминалне станице
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Шифра: 710
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за телеинформациони систем
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 надзире и контролише рад преносног система и расположивост информација које се
преносе у НДЦ

 надзире и проверава валидности информација које се из ЕЕС преносе у НДЦ
 обезбеђује функционалност рада даљинских станица у објектима ЕМС и КПС и преноса
Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:






информација за потребе НДЦ
одржава даљинске станице у ЕЕ објектима КПС за потребе преноса информација у НДЦ
инсталира, одржава и надзире локалне крајње станице у згради НДЦ
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
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 информационих технологија или
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

пожељно - Linux, Windows, аналитичност, тимски рад, возачка дозвола; познавање
специјализованих софтвера за терминалне станице

Шифра: 711
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Самостални техничар за телемерења
Одељење за телеинформациони систем / Служба управљачке информатике НДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови техничара и техничке интервенције

 учествује у одржавању и администрацији комуникационо-аквизиционе опреме за пренос
редундантних мерења у НДЦ

Опис посла

 надзире и одржава МТУ уређаје за пренос информација у НДЦ
 надзире и одржавa локалне терминалне станице у НДЦ
 надзире валидност телемерења које се преносе преко локалних даљинских станица у
НДЦ-у

 учествује у одржавању и надзору резервног система за мерење системске фреквенце
 учествује у одржавању система електронских писача и станица за приказ редундантних
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мерења

 учествује у хардверском одржавању екранског зида у сали НДЦ
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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, област
електроникa/информатикa

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

тимски рад; познавање МТ уређаја

Служба управљачке информатике РДЦ
 Шеф Службе управљачке информатике РДЦ

Одељење за SCADA/EMS систем РДЦ
 Координатор Одељења за SCADA/ЕМС систем у РДЦ
 Инжењер стручни сарадник за SCADA системе у РДЦ
 Инжењер самостални стручни сарадник за SCADA системе у РДЦ
 Инжењер специјалиста за SCADA системе у РДЦ
 Самостални оперативни инжењер за опрему SCADA система
Одељење за информатичку подршку
 Координатор Одељења за информатичку подршку
 Инжењер стручни сарадник за информатичку подршку диспечерском
управљању у РДЦ
 Инжењер самостални стручни сарадник за информатичку подршку
диспечерском управљању у РДЦ
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 Инжењер специјалиста за информатичку подршку диспечерском управљању у
РДЦ
Шифра: 712
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Шеф Службе управљачке информатике РДЦ
Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за технички и управљачки информациони
систем / ИКТ
Послови шефа Службе

 управља и координира радом Службе
 координира активности Службе са активностима других организационих јединица у ЈП
ЕМС

 координира рад Службе са радом субјеката ван ЈП ЕМС у области даљинског управљања
релевантног за РДЦ/МС

 дефинише техничка решења из области техничког система управљања релевантних за
РДЦ/МС
Опис посла

 прати реализације уговора о изградњи, реконструкцији и одржавању система за даљинско







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

управљање у РДЦ /МС
руководи пословима имплементације SCADA система у РДЦ/МС
обезбеђује континуирану функционалност рада SCADA система у РДЦ/МС
учествује у изради тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада 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

Радно искуство

преко 5 год.

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- CISCO, Linux, Windows, SQL, аналитичност, тимски рад, вештина управљања,
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса;
поседовање посебних знања везаних за SCADA системе

Шифра: 713
Назив посла:
Организациона
целина

Координатор Одељења за SCADA/EMS систем РДЦ
Одељење за SCADA/EMS системе у РДЦ / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

732

Врста посла

Послови координатора oдељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 координира пословима имплементације, надзора, анализе и унапређења SCADA система у
РДЦ/МС

 координира и учествује у инсталацији, одржавању и администрацији рачунарског хардвера
и системског и апликативног софтвера у РДЦ/МС

 координира рад Одељења са радом других одговарајућих организационих јединица у ЈП
ЕМС

Опис посла

 припрема и обавља послове везане за унапређење, изградњу и експлоатацију даљинског
система управљања
припрема и обавља послове у развојним пројектима у домену SCADA система у НДЦ
планира сигурност, креира и одржава заштиту SCADA система
учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта и стандарде из домена рада
Одељења
 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 средњи
ниво


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 информационих технологија или
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

пожељно- CISCO, Linux, Windows, SQL, аналитичност, тимски рад, вештина управљања,
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса;
поседовање посебних знања везаних за SCADA системе;

Шифра: 714
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за SCADA системе у РДЦ
Одељење за SCADA/EMS системе у РДЦ / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у имплементацији нових SCADA система
 асистира у обезбеђењу размене података у реалном времену са даљинским уређајима за
локалну аквизицију података

 асистира у обезбеђењу размене података у реалном времену са другим центрима
Опис посла






управљања
учествује у инсталацији и одржавању SCADA хардвера
асистира у прикључењу SCADA система на ТК инфраструктуру
асистира при креирању и модификацији корисничког интерфејса
обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
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произлазе из природе описаног посла.
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 Службе

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих технологија или
електротехнике

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- CISCO, Linux, Windows, SQL, тимски рад

Шифра: 715
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник за SCADA системе у РДЦ
Одељење за SCADA/EMS системе у РДЦ / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у имплементацији и моделовању нових SCADA система и администрацији
постојећег

 креира и модификује кориснички интерфејс
 ургентно реагује у случају поремећаја рада система
 обезбеђује размену података у реалном времену са даљинским уређајима за локалну
аквизицију података

 учествује у инсталацији и администрацији апликативног, системског и комуникационог
софтвера у оквиру SCADA система

Опис посла

 обезбеђује размену података у реалном времену са другим центрима управљања
 одржава и администрира мрежну инфраструктуру SCADA система, учествује у планирању






Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

сигурности и одржавању заштите
администрира SCADA интерфејс ка другим системима
учествује у прикључењу SCADA система на ТК инфраструктуру
учествује у инсталацији и одржава SCADAхардвер
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

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 информационих технологија или
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

пожељно- CISCO, Linux, Windows, SQL, тимски рад, аналитичност,способност доношења одлука
у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса; познавање специјализованих
софтвера за SCADА системе;

Шифра: 716
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за SCADA системе у РДЦ
Одељење за SCADA/EMS системе у РДЦ / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 предлаже развој, имплементира и моделује нове SCADA системе и администрира
постојећи

 креира и модификује кориснички интерфејс
 ургентно реагује у случају поремећаја рада система
 обезбеђује размену података у реалном времену са даљинским уређајима за локалну
аквизицију података

 инсталира и администрира апликативни, системски и комуникациони софтвер у оквиру
SCADA система

Опис посла

 обезбеђује размену података у реалном времену са другим центрима управљања
 одржава и администрира мрежну инфраструктуру SCADA система, планирање сигурности






Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

и одржавање заштите
обезбеђује и администрира SCADA интерфејс ка другим системима
обезбеђује прикључење SCADA система на ТК инфраструктуру
инсталира и одржава SCADA хардвер
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
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 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
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Посебна знања и
вештине

пожељно- CISCO, Linux, Windows, SQL, тимски рад, аналитичност,способност доношења
одлука у кризним ситуацијама, односно ситуацијама повећаног стреса; познавање
специјализованих софтвера за SCADА системе;

Шифра: 717
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

Самостални оперативни инжењер за опрему SCADA система
Одељење за SCADA/EMS системе у РДЦ / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови оперативног инжењера






инсталира, одржава и администрира рачунарски хардвер и помоћне уређаје у РДЦ/МС
инсталира, одржава и администрира базни, системски и мрежни софтвер у РДЦ/МС
обавља пријемна испитивања опреме и уређаја
организује поправке уређаја и појединих модула рачунарских и других уређаја укључених
у SCADA системе у РДЦ/МС које раде трећа лица.
 одржава уређаје и модуле рачунарских и других уређаја укључених у SCADA системе у
РДЦ/МС
 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
информационих технологија и област 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

пожељно- CISCO, Linux, Windows, SQL

Шифра: 718
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Kоординатор Одељења за информатичку подршку
Одељење за информатичку подршку / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 координира рад Одељења са радом других одговарајућих организационих јединица у ЈП
ЕМС

Опис посла

 координира активности и учествује у инсталацији, одржавању и администрацији
системског и апликативног софтвера система историјских података

 израђује, имплементира, проширује и модификује софтвер система историјских података
 планира сигурност, креира и одржава заштите софтвера система историјских података
 координира функционисање и одржавање система историјских података у РДЦ
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Додатни опис средњи
ниво

израђује, модификује и одржава апликација за преглед базе историјских података
израђује специфичне извештаје и прегледе из базе историјских података
учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена рада
Одељења
 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 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

пожељно - Linux, Windows, SQL, аналитичност, тимски рад, вештина управљања; поседовање
посебних знања везаних за релацоне базе података;

Шифра: 719
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за информатичку подршку диспечерском управљању у РДЦ
Одељење за информатичку подршку /Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
послови инжењера

 асистира у инсталацији, одржавању и администрацији системског комуникационог и
мрежног софтвера система историјских података

 асистира у инсталацији, одржавању и администрацији апликативног софтвера система
историјских података

 асистира у имплементацији, проширивању и модификацији софтвера система историјских
података
Опис посла

 учествује у одржавању базе историјских података у РДЦ
 асистира у одржавању функционисања система историјских података у РДЦ-овима
 асистира у изради, модификацији и одржавању апликација за преглед базе историјских
података

 асистира у изради специфичних извештаја и прегледа из база историјских података
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

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

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“ Правилник о систематизацији послова

737

Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен
стручне спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих технологија и техничкотехнолошких 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

пожељно - Linux, Windows, SQL тимски рад

Шифра: 720
Назив посла:

Инжењер самостални стручни сарадник за информатичку подршку диспечерском
управљању у РДЦ

Организациона целина

Одељење за информатичку подршку / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ

Врста посла

послови инжењера

 учествује у инсталацији, одржавању и администрацији системског комуникационог и
мрежног софтвера система историјских података

 учествује у инсталацији, одржавању и администрацији апликативног софтвера система
историјских података

 учествује у имплементацији, проширивању и модификацији софтвера система историјских
података

Опис посла

 одржава базе историјских података у РДЦ
 учествује у одржавању функционисања система историјских података у РДЦ-овима
 учествује у изради, модификацији и одржавању апликација за преглед базе историјских
података

 учествује у изради специфичних извештаја и прегледа из база историјских података
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а који
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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 информационих технологија и техничкотехнолошких 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

пожељно - Linux, Windows, SQL аналитичност, тимски рад; поседовање посебних знања везаних
за релацоне базе података
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Шифра: 721
Назив посла:
Организациона
целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за информатичку подршку диспечерском управљању у РДЦ
Одељење за информатичку подршку / Служба управљачке информатике РДЦ / Сектор за
технички и управљачки информациони систем / ИКТ
послови инжењера

 инсталира, одржава и администрира системски комуникациони и мрежни софтвер система

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

историјских података
инсталира, одржава и администрира апликативни софтвер система историјских података
имплементира, проширује и модификује софтвер система историјских података
планира сигурност, креира и одржава заштиту софтвера система историјских података
одржава базе историјских података у РДЦ
одржава функционисање система историјских података у РДЦ-овима
израђује, модификује и одржава апликацију за преглед базе историјских података
израђује специфичне извештаје и прегледе из база историјских података
учествује у изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавне набавке
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из области 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 информационих технологија и техничкотехнолошких наука-електротехника.

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

пожељно - Linux, Windows, SQL аналитичност, тимски рад; поседовање посебних знања везаних
за релацоне базе података

Служба за апликативни развој и подршку техничком и управљачком
информационом систему
 Шеф Службе за апликативни развој и подршку техничком и управљачком
информационом систему
Одељење за апликативну подршку управљању преносним системом
 Координатор Одељења за апликативну подршку управљању преносним
системом
 Инжењер стручни сарадник за апликативну подршку управљању преносним
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системом
 Инжењер самостални стручни сарадник за апликативну подршку управљању
преносним системом
 Инжењер специјалиста за апликативну подршку управљању преносним
системом
 Самостални оперативни инжењер за апликативну подршку управљању
преносним системом
Одељење за развој и одржавање техничког информационог система
 Координатор Одељења за развој и одржавање техничког информационог
система
 Инжењер стручни сарадник - пројектант техничких информационих система
 Инжењер самостални стручни сарадник - пројектант техничких информационих
система
 Инжењер специјалиста - пројектант техничких информационих система
Шифра: 722
Назив посла:

Шеф Службе за апликативни развој и подршку техничком и управљачком
информационом систему

Организациона целина

Служба за апликативни развој и подршку техничком и управљачком информационом систему /
Сектор за технички и управљачки информациони систем / ИКТ

Врста посла

Послови шефа Службе

 управља и руководи радом Службе
 организује и руководи пројектовањем, развојем и имплементацијом апликативног



Опис посла







Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

софтвера у функцији подршке оперативним, планским и аналитичким функцијама
управљања ЕЕС
организује и руководи пројектовањем, развојем и имплементацијом апликативног
софтвера из домена техничког информациног система
координира израду корисничке и пројектне документације и и врши њену верификацију
учествује у радним групама за припрему и праћење реализације пројеката из области
управљачке информатике
координира развој и имплементацију информационог система систем оператора
у сарадњи са Сектором за ИТ инфраструктуру и сервисну подршку учествује у
организацији одржавања и администрирања сервера који подржавају функције Дирекције
за управљање
учествује и изради техничког дела тендерске документације и комисијама за јавну набавку
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта из домена рада 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.

праћење иновација из области рада и извештавање 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
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Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих
технологија,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад, вештина управљања

Шифра: 723
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Координатор Одељења за апликативну подршку управљању преносним системом
Одељење за апликативну подршку управљању преносним системом / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

 управља и координира радом Одељења
 самостално развија и одржава базе података и апликације у функцији подршке
управљању преносним ситемом

 анализира захтеве корисника и дефинише техничка решења
 дизајнира апликације, базе података и интерфејсе у функцији подршке управљању
Опис посла

Додатни опис средњи
ниво










преносним ситемом
инсталира софтвер на базне и апликативне сервере
тестира и имплементира развијени софтвер
израђује корисничку документацију
израђује пројектну документацију
обучава кориснике софтверских апликација
одговара за обезбеђење непрекидног и поузданог рада диспечерских апликација
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.

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 информационих технологија,
математике,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, тимски рад, аналитичност; оријентација ка клијенту;
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Шифра: 724
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер стручни сарадник за апликативну подршку управљању преносним системом
Одељење за апликативну подршку управљању преносним системом / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 асистира у развоју и одржавању база података и апликација у функцији подршке
Опис посла






Додатни опис средњи
ниво




Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

управљању преносним ситемом
асистира у анализи захтева корисника и дефинцији техничких решења
асистира при инсталацији софтвера на базне и апликативне сервере
тестира развијени софтвер
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 информационих технологија,
математике,електротехнике

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 - Oracle, Linux, Windows, тимски рад, аналитичност; оријентација ка клијенту;

Шифра: 725
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник за апликативну подршку управљању преносним
системом
Одељење за апликативну подршку управљању преносним системом / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у развоју и одржавању база података и апликација за апликативну подршку
управљању преносним ситемом

 учествује у анализи захтева корисника и дефинцији техничких решења
 учествује у дизајнирању апликација, база података и интерфејса у функцији подршке
Опис посла








управљању преносним ситемом
инсталира софтвер на базне и апликативне сервере
тестира развијени софтвер и учествује у имплементацији
израђује корисничку документацију
израђује програмску документацију
обучава кориснике софтверских апликација
одговара за обезбеђење непрекидног и поузданог рада диспечерских апликација
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 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.

остварује интерну и екстерну сарадњу у области рада.

Додатни опис средњи
ниво




Додатни опис
максимални ниво
Повећани ризици:

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 информационих технологија,
математике,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, тимски рад, аналитичност; оријентација ка клијенту;

Шифра: 726
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста за апликативну подршку управљању преносним системом
Одељење за апликативну подршку управљању преносним системом / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 самостално развија и одржава базе података и апликације у функцији подршке управљању
преносним ситемом

 анализира захтеве корисника и дефинише техничка решења
 дизајнира апликације, базе података и интерфејсе у функцији подршке управљању

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:










преносним ситемом
инсталира софтвер на базне и апликативне сервере
тестира и имплементира развијени софтвер
израђује корисничку документацију
израђује програмску документацију
обучава кориснике софтверских апликација
одговара за обезбеђење непрекидног и поузданог рада диспечерских апликација
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.

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 информационих технологија,
математике,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, тимски рад, аналитичност; оријентација ка клијенту;

Шифра: 727
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Самостални оперативни инжењер за апликативну подршку управљању преносним
системом
Одељење за апликативну подршку управљању преносним системом / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови оперативног инжењера

 учествује у развоју и одржавању база података и апликација у функцији подршке
управљању преносним ситемом

 учествује у анализи захтева корисника и дефиницији техничких решења
 учествује у дизајнирању апликација, база података и интерфејса у функцији подршке

Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:










управљању преносним ситемом
инсталира софтвер на базне и апликативне сервере
тестира развијени софтвер и учествује у имплементацији
израђује корисничку документацију
израђује програмску документацију
обучава кориснике софтверских апликација
одговара за обезбеђење непрекидног и поузданог рада диспечерских апликација
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.

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
информационих технологија, математике,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, основно ниво

Посебна знања и
вештине

пожељно - Oracle, Linux, Windows, тимски рад, аналитичност; оријентација ка клијенту;
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Шифра: 728
Назив посла:

Координатор Одељења за развој и одржавање техничког информационог система

Организациона целина

Одељење за развој и одржавање техничког информационог система / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови координатора одељења/групе послова

Врста посла

 управља и координира радом Одељења
 учествује у изради идејног и главних пројеката техничког информациног система
 анализирa систем рада корисника, дефинише објекте у бази података и израђује и
тестира програме свих степена сложености

 сарађује са корисницима информационог система у циљу прилагођавања пројекта или
модула актуелним потребама

 анализира и дефинише повезивање нових подсистема са постојећим, планира,
координира и врши анализу интегралног теста

Опис посла

 учествује у раду на дефинисању оптималних решења за развој постојећег система
 уводи у примену нова софтверска решења, нове верзије постојећег софтвера
 прати нове информационе технологије, испитује могућност њиховог увођења и учествује у
имплементацији

 учествује у дефинисању заштите података на рачунару
 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, стандарде и технологије из
домена рада Сектора

 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво

који произлазе из природе описаног посла.

активно учествује у одржавању базе података у исправном стању и обезбеђује
доступности података у сваком тренутку за потребе посла


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 информационих технологија,
математике,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад, вештине управљања;

Шифра: 729
Назив посла:

Инжењер стручни сарадник - пројектант техничких информационих система

Организациона целина

Одељење за развој и одржавање техничког информационог система / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

Врста посла
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 учествује у изради дела пројекта техничког информациног система
 учествује у анализи начина рада корисника, дефинисању и креирању објеката у бази
података, и израђује и тестира програме дела пројекта у коме учествује

Опис посла

 учествује у примени нових софтверских решења, нове верзије постојећег софтвера из
области пројектовања

 прати нове информационе технологије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

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 информационих технологија,
математике,електротехнике

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 - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад;

Шифра: 730
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник - пројектант техничких информационих
система
Одељење за развој и одржавање техничког информационог система / Служба за апликативни
развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у изради дела пројекта техничког информационог система и повезивању нових
подсистема са постојећим

 анализирa начин рада корисника, дефинише и креира објекте у бази података и израђује
и тестира програме дела пројекта у коме учествује

 сарађује са корисницима информационог система у циљу прилагођавања дела пројекта
или модула актуелним потребама

Опис посла

 анализира и предлаже повезивање нових подсистема са постојећим, учествује у
планирању и изради интегралног теста

 израђује део упутства и део пројектне и корисничке документације и припрема и изводи
обуку корисника

 прати нове информационе технологије
 обавља и радне задатке из надлежности организационе целине у којој је распоређен, а
Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

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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Повећани ризици:

дефинисани Актом о процени ризика
Услови за обављање посла

Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих технологија,
математике,електротехнике

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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад;

Шифра: 731
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Инжењер специјалиста - пројектант техничких информационих система
Одељење за развој и одржавање техничког информационог система / Служба за
апликативни развој и подршку техничком и управљачком информационом систему / Сектор
за технички и управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 дефинише и израђује идејне и главне пројекте техничког информационог система и
дефинише повезивање нових подсистема са постојећим

 анализирa систем рада корисника, дефинише објекте у бази података и израђује и
тестира програме свих степена сложености

 сарађује са корисницима информационог система у циљу прилагођавања пројекта или
модула актуелним потребама

 анализира и дефинише повезивање нових подсистема са постојећим, планира,
координира и врши израду интегралног теста

 планира, организује, координира и контролише рад на изради новог пројекта или нових
подсистема

Опис посла

 израђује упутства и пројектну и корисничку документацију и планира, припрема и изводи
обуку запослених у Сектору и обуку корисника

 уводи у примену нова софтверска решења и нове верзије постојећег софтвера из
области пројектовања
дефинише и реализује права приступа подацима у складу са захтевом
прати нове информационе технологије и анализира могућности њиховог увођења
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу и друга подзаконска акта, стандарде и технологије 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






Додатни опис средњи
ниво

Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:





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
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Врста и степен стручне
спреме

високо образовање минимум 240 ЕСПБ бодова, област информационих технологија,
математике,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад;

Служба за развој техничког и управљачког информационог система
 Шеф Службе за развој техничког и управљачког информационог система
 Инжењер стручни сарадник пројектант техничког и управљачког информационог
система
 Инжењер самостални стручни сарадник пројектант техничког и управљачког
информационог система
 Инжењер специјалиста пројектант техничког и управљачког информационог
система
Шифра: 732
Назив посла:
Организациона целина
Врста посла

Шеф Службе за развој техничког и управљачког информационог система
Служба за развој техничког и управљачког информационог система / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови шефа Службе

 управља и координира радом Службе
 координира активности са осталим Одељењима у оквиру Сектора
 сарађује са предузећима која пружају услуге из области управљачких и техничких
информационих технологија

 cарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја управљачког и техничког
информационог система

 планира унапређења и модификације постојећих и развој нових апликација
управљачког и техничког информационог система

Опис посла

 предлаже нова софтверска решења, дефинише карактеристике новог софтвера
 руководи имплементацијом нових управљачких и техничких информационих система и
унапређењем постојећих

 анализира, планира и дефинише решења за интеграцију различитих софтверских





подсистема у оквиру техничког, управљачког и пословног информационог система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
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



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
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унапређења 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 информационих
технологија,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад, вештина управљања,
способност доношења одлука у кризним ситуацијама, поседовање посебних знања везаних
за SCADA/ЕМС системе;

Шифра: 733
Назив посла:

Организациона целина

Инжењер стручни сарадник пројектант техничког и управљачког информационог
система
Служба за развој техничког и управљачког информационог система / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ

Врста посла
Послови инжењера

 сарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја управљачког и
техничког информационог система

 учествује у анализи постојећих и нових управљачких и тенхичких информациних
Опис посла

Додатни опис средњи
ниво
Додатни опис
максимални ниво

Повећани ризици:

система

 учествује у изради тендерске документације
 прати стандарде из домена информационих технологија
 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 информационих
технологија,електротехнике.

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
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Посебна знања и
вештине

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад;
познавање принципа UML,

Шифра: 734
Назив посла:

Организациона целина
Врста посла

Инжењер самостални стручни сарадник пројектант техничког и управљачког
информационог система
Служба за развој техничког и управљачког информационог система / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ
Послови инжењера

 учествује у планирању имплементације нових управљачких и техничких информационих
система и развоју постојећих

 сарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја управљачког и
техничког информационог система

 учествује у анализи постојећих управљачких и техничких информационих система и
Опис посла






нових решења
учестује у анализи и изради предлога за интеграцију система
учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
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 ефикасности 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 информационих
технологија,електротехнике

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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад;
познавање принципа UML, познаваље SCADA система
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Шифра: 735
Назив посла:

Инжењер специјалиста пројектант техничког и управљачког информационог система

Организациона целина

Служба за развој техничког и управљачког информационог система / Сектор за технички и
управљачки информациони систем / ИКТ

Врста посла

Послови инжењера

 планира имплементацију нових техничких и управљачких информационих система и
развој постојећих

 сарађује са другим организационим јединицама у циљу развоја техничког и
управљачког информационог система

Опис посла

 анализира нова софтверска решења и предлаже карактеристике новог софтвера
 анализира и предлаже интеграцију нових и постојећих решења
 учествује у имплементацији нових управљачких и техничких решења и унапређењу
постојећих

 учествује у изради тендерске документације и реализацији јавних набавки
 прати законодавну регулативу, друга подзаконска акта и стандарде из домена ИКТ
 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 информационих
технологија,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

пожељно - Oracle, Linux, Windows, аналитичност, тимски рад;
познавање принципа UML, познаваље SCADA система

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 12.
Овај Правилник о систематизацији послова у ЈП ''Електромрежа Србије'', ступа
на снагу осмог дана од дана објављивања.
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