РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ 60 СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/18 ГОДИНИ
Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње
Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик
Број: 914/18.
Датум, 17.01.2018. године.
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА
На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д.
Требиње Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик (у даљем тексту: Предузеће), члана 7.
Пословника о раду Управе Предузећа, члана 16. Правилника о додјели стипендија редовним студентима, студентима
мастер и докторских студија и ученицима средњих школа број: 10207/17 од 25.05.2017. године, Управа Предузећа на
сједници одржаној дана 15.01.2018. године, доноси:
ОДЛУКУ
о расписивању конкурса за додјелу стипендија редовним студентима првог циклуса студија
за академску 2017/2018.годину

Члан 1.
Овом Одлуком Управа Предузећа одобрава расписивање Конкурса за додјелу стипендија студентима првог циклуса
студија за академску 2017/2018.годину.
Члан 2.
Број стипендија
Студентима првог циклуса студија у академској 2017/2018. години додијелиће се укупно 60 стипендија и то: студентима
техничких наука, студентима природних наука, студентима медицинских и здравствених наука, студентима,
пољопривредних наука, студентима технолошких наука, студентима друштвених наука и др.
Члан 3.
Висина стипендије
Мјесечни износ стипендије редовним студентима првог циклуса студија у академској 2017/2018. години износи 170,00
(стоседамдесет) КМ, у складу с расположивим финансијским средствима у буџету Предузећа.
Члан 4.
Исплата стипендије
Исплата стипендије вршиће се мјесечно за претходни мјесец када се исплаћују плате радницима Предузећа у периоду
трајања школске године, а након и у складу са потписаним уговором о стипендирању.
Члан 5.
Општи услови
Студент може конкурисати за додјелу стипендије ако испуњава опште услове:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,
да има пребивалиште на територији Републике Српске,
да је редован студент првог циклуса академских студија,
да је студент друге и више године студија,
да не прима стипендију или кредит из других јавних извора стипендирања, тј. од стране републичких органа и
институција, јединица локалне самоуправе и јавних предузећа,
да нема заснован радни однос,
да студент првог циклуса студија није старији од 26. година.
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Члан 6.
Критеријуми вредновања пријаве
Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:
1.
2.
3.
4.
5.

Успјех током студирања,
Материјални положај (приходи и примања заједничког домаћинства),
Дјеца инвалида рата и инвалида рада од I до V категорије, дјеца демобилисаних бораца I категорије ВРС и
дјеца одликованих бораца ВРС,
Уписана година студија,
Интервју.

Члан 7.
Бодовање пријава кандидата по основу наведених критеријума из предходног члана врши се у складу са одредбама
Правилника о додјели стипендија редовним студентима, студентима мастер и докторских студија и ученицима средњих
школа број: 10207/17 од 25.05.2017. године.
Правилник о додјели стипендије је објављен на Интернет страници Предузећа www.riteugljevik.com. гдје се кандидати
могу упознати сa скалом бодовања наведених критеријума за вредновање пријава из члана 6. ове Одлуке.
Члан 8.
Потребна документација
Као доказ о испуњавању услова из члана 5. и члана 6. ове Одлуке студенти уз Пријаву обавезно прилажу следећу
документацију:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

CV кандидата са контакт телефоном;
увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Републике Српске;
извод из матичне књиге рођених;
оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта;
фото-копију личне карте;
потврду о статусу редовног студента првог циклуса академских студија (друге и виших година) са просјеком
оцјенa из претходне годинe студија;
7. овјерена кућна листа о заједничком домаћинству тј.члановима домаћинства са просјеком примања;
8. овјерену изјаву да не прима стипендију или другу материјалну помоћ за студирање од других извора
финансирања, тј. од стране републичких органа и институција, јединица локалне самоуправе и јавних
предузећа;
9. фото-копију текућег рачуна са рачуном банке код које је рачун отворен;
10. сву релевантну документацију у вези са додјелом бодова на име евентуалне припадности категоријама дјеца
инвалида рата и инвалида радa од I до V категорије, дјеца демобилисаних бораца I категорије ВРС и дјеца
одликованих бораца ВРС.
Уз Пријаву за конкурс кадидати су обавезни доставити сву потребну документацију из претходног става и након
достављања пријаве, тј. истека рока за достављање пријаве није могуће вршити измјене и допуне пријава.
Документација захтјевана ставом 1. под тачком 7. и 8. ове Одлуке мора бити овјерена од стране надлежних
органа,тј. јединице локалне самоуправе или нотара.
Оцјена кандидата врши се искључиво на бази достављене документације те кандидати који не доставе тражену
документацију у форми и садржини како је захтјевано Одлуком о расписивању конкурса не испуњавају услове и њихова
пријава неће бити предмет даљег поступања.
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Са свим кандидатима који испуне услове из овог Конкурса, Комисија за спровођење поступка и оцјену кандидата ће
обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Прелиминарна ранг-листа кандидата објављује се на Огласној табли Предузећа и на Интернет страници Предузећа
www.riteugljevik.com.
Кандидати који су поднијели пријаву на Конкурс имају право приговора на прелиминарну ранг-листу.
Приговор се подноси Комисији у року од 5 дана од дана објаве Одлуке Управе Предузећа о прелиминарној ранг-листи.
Комисија разматра приговоре у року од 10 дан од истека рока за подношења приговора те након тога утврђује
Приједлог коначне ранг-листе и исти доставља Управи Предузећа.
Управа Предузећа на бази Приједлога коначне ранг-листе доноси Одлуку о додјели стипендије за текућу академску
годину 2017/2018 која се такође објављује на Огласној табли Предузећа као и на Интернет страници Предузећа.
Одлука о додјели стипендије је коначна и кандидати немају право приговора.
Члан 9.
Објављивање конкурса
Ова Одлука ће бити објављена на Огласној табли Предузећа, на Интернет страници Предузећа www.riteugljevik.com и
дневном листу „Глас Српске“.
Члан 10.
Рок за подношење пријаве
Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневним новинама.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
Пријаве се могу доставити лично на протокол Предузећа или на адресу Мјешовити Холдинг „Електропривреда
Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње - Зависно предузеће „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д.
Угљевик, 76330 Угљевик, са назнаком Пријава на Конкурс за додјелу стипендија.
Члан 11.
За реализацију ове Одлке задужује се Комисија за спровођење поступка додјеле стипендије и оцјену кандидата (која ће
бити именована о стране Управе Предузећа).
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

ЗА УПРАВУ
ДИРЕКТОР
Др. Ђорђе Поповић, дипл.инг

3

