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На оснОву члана 41. Статута Акци0нарскОг друштва „ЕлектрОмрежа Србије", Београд
("Службени гласник РС", бр. 88/2016) и Правилника о образовању, стручном оспособљавању и
усавршавању у ЕМС АД Београд бр. 1580 Од 03.02.2017. године у Акционарском друштву
„ЕлектрОмрежа Србије" Београд, в.д. директОра расписује
кОНКУРС ЗА СТИПЕНДИРАF6Е 15 УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА:
•
•
•
•
•

•
•

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД", БЕОГРАД
CPEДFbA ТЕХНИЧКА ШКОЛА, СОМБОР
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „нИКОЛА ТЕСЛА", БЕОГРАД
МАШИНСКО - ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА, БОР
ПРВА ТЕХНИЧКА ШКОЛА, кРУШЕВАЦ
ЕлектРотЕхничкА школА „РАдЕ кончдР", БЕогРАД
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА „нИКОЛА ТЕСЛА", нИШ

Са циљем унапређења средњОшколског образовања у Србији и пружањем финансијске
и каријерне подршке успешним и талентованим ученицима средњих електротехничких
шкОла.

ПРАВО УЧЕШЋА нА кОНКУРСУ ИМАЈУ:
•

редовни ученици 111 разреда школске 2016/2017 године смера електротехничар
енергетике, кОји нису обнОвили ни један разред;
• ученици против којих тОком школске гОдине нису предузимане дисциплинске мере укори, принудни премештаји и сл.;
• ученици чија је прОсечна Оцена остварена токОм дОсадашњег шкОловања најмање 3.00
у сваком разреду;
• ученици који имају држављанство Републике Србије са сталним боравком на
теритОрији Републике Србије;
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УЧЕШЋЕ нА кОНКУРСУ:
•

потврда иэ школе којом се пОтврТјује редОвн0 шкОлОвање и уверење да ученик није
кажњаван током шкОловања;

•

пОтврда да је ученик тОком школовања пОстигао прОсек оцена најмање 3.00 у сваком
разреду;

•

фотокОпија ђачке књижице - свих пОпуњених страна или фОтОкОпија сведОчанстава
свих завршених разреда;

•

фотОкопија личне карте (очитана ак0 је са чипом) или фОтОкОпија извОда из матичне
књиге рОfјених;
фотокОпија уверења о држављанству;

•
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•
•

кратка биографија са контакт подацима (телефон и mail адреса);
уколико је ученик малолетан, писмена (оверена) сагласност родитеља эа примање
стипендије и прихватање услова конкурса.

ОБАВЕЗЕ УЧЕНИКА КОЈИ СЕ СТИПЕНДИРАЈУ:
•
•
•

•
•

•

да редовно заврши средњу школу;
да до краја средњег школовања задржи просек најмање 3.00;
да током периода примања стипендије проведе 8-10 сати месечно у обављању
практичних задатака у уговором предвиfјеној организационој јединици ЕМС АД у
сарадњи и договору са ментором;
да се након завршеног школовања у року од 30 дана јави даваоцу стипендије ради
могуfiности пријема у радни однос;
да уколико добије понуду ЕМС АД закључи Уговор о раду и остане у Друштву најмање
три године; уколико i-te прихвати понуду, дужан је да врати додељена/примљена
средства са затезном каматом;
уколико је прималац стипендије малолетно лице, потписник уговора је родитељ или
старатељ ученика — он потписом гарантује испуњење ставки уговора.

ОБАВЕЗЕ ЕМС АД:
•
•

исплата стипендије у 10 месечних рада у висини од 8.000,00 РСД по једној рати;
обезбеђивање ментора ученику који је у процесу стипендирања;

Документацију доставити Сектору за развој људских потенцијала, на адресу : АД
„Електромрежа Србије", Београд, Кнеза Милоша 11 или електронски на адресу
hr(cШems.rs.

Пријаве доставити до 10.07.2017.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неflе се разматрати.

