
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Конкурс за програм:  
АКАДЕМСКА СТРУЧНА ПРАКСА У ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ (НА КРАЈУ ТРЕЋЕ 
ГОДИНЕ – Стручна пракса 1) 
Локација: ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 
Број извршилаца: 8 
Истиче: 03.07.2011 
 
Опис: Овај програм у трајању од месец дана реализује се у оквиру концепта развоја каријере 
студената у Јавном предузећу „Електромрежа Србије“, који поред подршке развоју каријере 
студената има за циљ и обезбеђење квалитетних кандидата за пријем у радни однос. 
 
Предвиђено је да пракса почне у другој половини јула 2011, у зависности од договора , уважиће се 
студентске обавезе везане за испите.  
 
Свим практикантима ће бити обезбеђена менторска подршка и одређена новчана накнада на 
месечном нивоу.  
 
Општи услови: 
- Студенти III године одговарајућег факултета Универзитета у Београду  
- Спремност на осмочасовни рад и висока мотивација  
 
Специфични услови и број позиција:  
- 1 студент Правног факултета 
- 1 студент Факултета организационих наука, смер информациони системи  
- 1 студент Рударско-геолошког факултета, смер Инжењерство заштите животне средине и 
заштите на раду 
- 5 студената Електротехничког факултета, Енергетски одсек (4 студента са смера 
Електроенергетски системи и 1 студент са смера Електроенергетски претварачи и погони)  
 
Пријављивање се обавља електронским путем сајта www.razvojkarijere.bg.ac.rs.  
  
Неопходна документација за пријаву: 
- Потврда о положеним испитима са оценама и бројем ЕСПБ бодова 
 
Рок за пријаву: 3.јули 2011.  
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Конкурс за програм:  
АКАДЕМСКА СТРУЧНА ПРАКСА У ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ (НА КРАЈУ 
ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ – Стручна пракса 2) 
Локација: ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 
Број извршилаца: 5 
Истиче: 03.07.2011 
 
Опис: Овај програм у трајању од три месеца реализује се у оквиру концепта развоја каријере 
студената у Јавном предузећу „Електромрежа Србије“, који поред подршке развоју каријере 
студената има за циљ и обезбеђење квалитетних кандидата за пријем у радни однос. 
 
Предвиђено је да пракса почне у другој половини јула 2011, у зависности од договора , уважиће се 
студентске обавезе везане за испите.  
 
Свим практикантима ће бити обезбеђена менторска подршка и одређена новчана накнада на 
месечном нивоу.  
 
Општи услови: 
- Студенти IV године одговарајућег факултета Универзитета у Београду  
- Спремност на осмочасовни рад и висока мотивација  
 
Специфични услови и број позиција:  
- 1 студент Електротехничког факултета, Енергетски одсек, смер Електроенергетски 
системи 
- 1 студент Електротехничког факултета, одсек Телекомуникације и информациони системи, 
смер Системско инжењерство или Радио комуникације 
- 2 студента Факултета организационих наука, смер информациони системи 
- 1 студент Правног факултета 
 
Пријављивање се обавља електронским путем сајта www.razvojkarijere.bg.ac.rs.  
  
Неопходна документација за пријаву: 
- Потврда о положеним испитима са оценама и бројем ЕСПБ бодова 
 
Рок за пријаву: 3.јули 2011.  
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Конкурс за програм / стипендију:  
Развој каријере у ЈП Електромрежа Србије - Израда Мастер рада у ЈП ЕМС 
Локација: ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ 
Број извршилаца: до 10 
Истиче: 03.07.2011 
 
Позивају се заинтересовани студенти мастер студија 
- Електротехничког факултета, смер Електроенергетски системи, 
- Електротехничког факултета, смер Телекомуникације, модул системско 
инжењерство и радио комуникације, и 
- Факултета организационих наука, смер Информациони системи  
да се пријаве за израду мастер рада у Јавном предузећу Електромрежа у трајању од 
једног, два или три месеца. 
 
Овај програм реализује се у оквиру концепта развоја каријере студената у Јавном предузећу 
„Електромрежа Србије“, (Стручна пракса 1, Стручна пракса 2, Израда Мастер рада) који 
поред подршке развоју каријере студената има за циљ и обезбеђење квалитетних кандидата 
за пријем у радни однос. 
 
ЈП ЕМС предлаже тему мастер рада, коју треба да прихвате студент и професор – ментор 
рада, односно факултет. ЈП ЕМС одређује ко-ментора израде мастер рада из реда 
запослених и студенту мастер студија обезбеђује одређену новчану накнаду на месечном 
нивоу. 
 
Предвиђено је да се са израдом мастер рада почне на јесен 2011. 
 
Пријављивање заинтересованих студената отворено је до 3.јула 2011, после чега ће студенти 
бити обавештени о даљим корацима. 
 
Општи услови: 
- Студенти мастер студија Универзитета у Београду 
- Висока мотивација 
 
Пријављивање се обавља електронски путем сајта www.razvojkarijere.bg.ac.rs  
 
Неопходна документација за пријаву: 
- Потврда о положеним испитима са оценама и бројем ЕСПБ бодова 
 
НАПОМЕНА: Додатни детаљи о темама доступни су у Центру за развој каријере и 
саветовање студената Универзитета у Београду и кандидати их могу добити на захтев. 
 

Рок за пријаву    3.јули 2011. 
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