
Радна биографија 

 

Мр Слободан КОКЕРИЋ, дипл.инж.руд. 

Лични подаци  

Презиме и име Слободан, Петар, Кокерић 

Адреса(е) 18230, Сокобања, Ул. Драговићева бр.42 

Телефонски број(еви) 018/880-301 063/499 411  

Е-маил kokeric.sb@mts.rs 

Држављанство српско 

Датум и место рођења 22.11.1963. године, Плочица општина Ковин 

Радно искуство   

Датуми 21.08.1990  –  28.02.1991 

Занимање / радно место Приправник 

Главни послови и 

одговорности 
 

Рад на упознавању са техничком документацијом рудника, редован обилазак 

јамског и спољног погона, упознавање са технолошким процесом рада израде 
јамских просторија, технологијом подграђивања, технологијом откопавања, 

вентилационим системом јаме, системом одводњавања, системом допреме и 

отпреме репроматеријала, рад по сменама пратећи рад рудника у 
четворобригадном систему и снимање процеса рада, израда дневника рада 

приправника. 

Име и адреса послодавца РМУ „Соко“ Сокобања, Читлук, Сокобања, 18230 

Датуми 01.03.1991  –  08.02.1993 

Занимање / радно место Инжењер за вентилацију јаме 

Главни послови и 

одговорности 

Рад на одржавању стабилности вентилационог система јаме, расподели 

ваздушне струје, контрола и анализа гасно вентилационих параметара јаме, 

изолација откопаних простора односно старих радова, израда биланса стања 

јамских гасова (метана), израда месечних оперативних планова у домену 
венилације јаме,... 

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Соко“ Сокобања 

Датуми 09.02.1993  – 31.08.1997 

Занимање / радно место Технички руководилац јамског погона – Управник јаме 

Главни послови и 

одговорности 

Рад на организовању процеса производње у руднику почевши од истражних 

радова, радова на отварању, припреми и откопавању лежишта угља, 

транспорут и извозу угља, прерада угља на површини. Рад на организовању 

свих служби који су функцји производног процеса рада (електро машинске 

службе, спољног погона, геолошке службе, мерачке службе, обрачунавање 

остварених норми,... Рад на изради годишњих, месечних, дневних планова 

производње, рад на изради техничких упутстава и техничке документације,.. 

Редован обилазак јамског и пољног погон рудника. Ради на организовању 

проијема, складиштења и употребе експлозивних средстава за потребе јамског 
погона. Води књигу рударског надзора рудника. Одговоран је за спровођење и 

контролу спровођења прописаних и наложених нера безбедности и здравља на 

раду. 

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Соко“ Сокобања, Читлук, Сокобања, 18230 

 



Датуми 01.09.1997  –20.04.1998 

Занимање / радно место Технички директор РМУ Соко 

Главни послови и 
одговорности 

Организује директо и индиректно преко сарадника процес рада у руднику на 
производњи и прераду угља, Води рачуна о техничкој документацији и 

одобрењима за рад од стране ресорног министартва. Обилази јамски и спољни 

погон, издаје наредбе у књигу рударског надзора, води рачуна о експлозивним 
средствима (складиштењу и издавању),.. Ради на изради годишњих планова 

производње. Активно учествују у изради десетогодишњих планова рада и 

развоја рудника, изради главних, допунских, технички и упрошћених 

рударских пројеката. Активно учествује и организује инвестиционе 

активности рудника, организује рад чете за спасавање. Одговоран је за 

спровођење и конролу спровођења мера безбедности и здравља на раду. 

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Соко“ Сокобања, Читлук, Сокобања, 18230 

Датуми 21.04.1998 –20.06.2003 

Занимање / радно место Помоћник главног инжењера за инвестиције и развој РМУ Соко 

Главни послови и 

одговорности 

Рад на инвестиционој изградњи рудника, истраживање лежишта угља, 

унапређењу технолошког процеса рада, рад изради петогогишњих планова 

рада и развоја рудника, учествује у изради техничке инвестиционе 
документације (студије изводљивости, ревизије рударских пројеката,..), 

контролише рад у јами на изради инвестиционих рударских просторија и 

јамских објеката. Одговоран је за квалитет израде инвестиционих јамских 
просторија и објеката као и за спровођења мера безбедноссти и здравља на 

раду при изради инвестиционих просторија и објеката. 

Датуми 21.06.2006 – 31.12.2007 

Занимање / радно место Главни инжењер за инвестиције и развој ЈП ПЕУ Ресавица 

Главни послови и 

одговорности 

Рад на инвестиционој изградњи рудника ЈП ПЕУ Ресавица, истраживање 

лежишта угља, унапређењу технолошког процеса рада, помаже у изради 
техничке инвестиционе документације (студије изводљивости, ревизије 

рударских пројеката. Раи на пословима надзорног органа над рударско 

инвестиционим радовима у рудницима ЈП ПЕУ Одговоран је за квалитет 
израде инвестиционих јамских просторија и објеката као и за спровођења мера 

безбедноссти и здравља на раду при изради инвестиционих просторија и 

објеката. 

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица, Петра Жалца бр. 2, Ресавица 

Датуми 01.01.2008 – 28.02.2011 и од 01.01.2012 – 31.08.2015 

Занимање / радно место Главни инжењер за за пројектовање у РМУ Соко – Сокобања 

Главни послови и 
одговорности 

Рад на изради техничко – инвестиционе документације рудника (главне, 
допунске, техничке, упрошћене рударске пројекте, израде студија 

изводљивости експлоатација рудника, студија унапређења технолошких 

процеса рада, документацију за истраживање лежишта угља, унапређењу 
технолошког процеса рада, рад изради десетогодишњих планова рада и развоја 

рудника, врши ревизије рударских пројеката,..). Контролише рад у јами на 

изради инвестиционих рударских просторија и јамских објеката. Одговоран је 
за квалитет израде техничке документације која му је поверена за рад као и 

вршење контроле да ли се радови одвијају у складу са одобреном техничком 

документацијом. 

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Соко“ Сокобања, Читлук, Сокобања, 18230 

 

  



Датуми 01.03.2011 – 31.12.2011. 

Занимање / радно место Главни инжењер за безбедност и здравље на раду у РМУ Соко  

Главни послови и 

одговорности 

Организује и кординира рад службе за безбедност и здравље на раду у 

руднику (јамском и спољном погону). Спроводи и контролише спровођење 

мера безбедности и здравља на раду при извођењу радова у јами и спољном 
погону. Организује и спроводи перодичне и годишње лекарске прегледе 

запослених у руднику. Сарађује са рударском инспекцијом (рударског и 

електро дела) као и са осталим инспекцијским органима Републике Србије. 
Обилази редовно јамски и спољни погон и уноси примедбе и мере отклањања 

истих у књигу рудраског надзора. Контролише рад свих служби рудника са 

аспекта безбедности и здравља запослених. Одговоран је спровођење и 

контролу спровођења мера безбедности и здравља на раду запослених у 

руднику,.... 

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Соко“ Сокобања, Читлук, Сокобања, 18230 

Датуми 01.09.2015 – 31.03.2016 

Занимање / радно место Директор РМУ Соко – Сокобања 

Главни послови и 

одговорности 

Организује рад рудника у целини као дела ЈП ПЕУ Ресавица, директо и 

индиректно преко сарадника процес рада у производном, правном и 
економском (финансије и комрцијла) домену. Кординира и контролише рад 

свих сегмената рудника. Директно сарађује са техничким сектором ЈП ПЕУ 

Ресавица Обилази јамски и спољни погон, издаје наредбе у књигу рударског 

надзора, води рачуна о експлозивним средствима, мерачким књигама.. Ради на 

изради годишњих планова производње. Активно учествују у изради 

десетогодишњих планова рада и развоја рудника, изради главних, допунских, 

технички и упрошћених рударских пројеката. Активно учествује и организује 

инвестиционе активности рудника, Организује рад и старешина је чете за 

спасавање. Одговоран је за спровођење и конролу спровођења мера 
безбедности и здравља на раду, одговоран је за законитост рада рудника. 

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица – РМУ „Соко“ Сокобања, Читлук, Сокобања, 18230 

Датуми 01.04.2016 – 15.05.2017 

Занимање / радно место Извршни директор за техничке послове ЈП ПЕУ 

Главни послови и 
одговорности 

Организује и координира рад свих девет рудника у саставу ЈП ПЕУ Ресавица. 
Ради на унапређењу технолошког процеса рада у рудницима ЈП ПЕУ. Води 

рачуна о техничкој документацији рудника, благовремено покреће јавне 

набавке планиране годишњим планом јавних набавки, обилази руднике и 
уписује стања и налаже мере у књигу рударског надзора, покреће 

инвестиционе активности у рудницима и води рачуна о континуитету 

производних капацитета, активно ради на изради годишњих планова 

производње, студија и рударских пројеката, организује и контролише рад на 

истраживању, отварању, разради, откопавању и преради угља, активно 

учествује и отклања налога рударске инспекције, води рачуна о кадровском 

потенцијалу предузећа. Одговоран је за спровођрење и контролу спровођења 

бетбедности и здравља запослених у ЈП ПЕУ Ресавица....  

Име и адреса послодавца ЈП ПЕУ Ресавица, Петра Жалца бр. 2, Ресавица 

 

  



 

Датуми 15.05.2017 –  

Занимање / радно место Главни инжењер за план, анализу и осигурање ЈП ПЕУ 

Главни послови и 

одговорности 

Органиузује и координира рад свих рудника у саставу ЈП ПЕУ Ресавица у 

домену осигурања имовине и лица 

Образовање  Магистар техничких наука рударске струке, дипломирани инжењер 

рударства  

 Додатне информације У додасашњем раду објавио преко 50 стручних радова из области рударства 
превасходно подземне експлоатациоје угља и заштите животне, на стручним 

скуповима (сипозијумима) и часописима, рад на великом броју рударских 

пројекта, студија и вршиоца техничке контроле рударских пројекта 

превасхдно за метанске режиме рада. 
 

Активно се бави дегазацијом метана из лежишта угља и околних стена на 

чијим основама се заснива и магистарска теза под називом „Развој модела 

дегазације метана у условима лежишта угља РМУ Соко Сокобања“. 
 

Положио испит за палиоца мина и активан је чете за спасавање РМУ Соко – 
Сокобања 
 

Члан сам Комисије за стандарде и сродне докумете KS B321, експлозиви за 

цивилну употребу (Решење бр, 148/1-21-01/2016 од 12.01.2016 године, 

Инситут за стандардизацију Републике Србије. 
 

Подпреседник Одбора удружења за енергетику и енергетско рударство 

Привредне коморе Србије. 

 


