
 

Energy Saving Group d.o.o. (ESG) предузеће за енергетску ефикасност, инжењеринг и 

консалтинг, основано у Републици Србији 2004. године, које послује у Србији и региону 

Западног Балкана, расписује: 

ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ТРИ СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ ESG-a 

Молимо све заинтересоване студенте да пажљиво прочитају све услове за доделу 

студентских стипендија који су наведени у наставку овог позива и да поднесу пријаве и 

потребну документацију у складу са датим условима. 

 

I. УСЛОВИ ЗА КОНКУРИСАЊЕ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА 

ESG-a 

Право да конкуришу за студентску стипендију ESG-a имају студенти машинског, 

електротехничког и математичког факултета из Београда, Новог Сада и Ниша чији је 

оснивач Република Србија или аутономна покрајина, који  нису у радном односу, који имају 

држављанство Републике Србије или Републике Српске или статус избеглица или 

расељених лица из Хрватске, Босне и Херцеговине или са Косова и Метохије и који 

испуњавају следеће услове:   

1. Студенти основних академских студија који су први пут уписали текући семестар, 

чије се школовање финансира из буџета Републике Србије и који: 

i. уколико су I година, на пријемном испиту су имали најмање 60% од 

максималног могућег броја бодова за електротехнички факултет, 65% за 

математички факултет и 70% за машински факултет; 

ii. уколико су II до IV годинa, имају минимални просек у дотадашњем 

студирању од 8.00 за електротехнички факултет, 8.50 за математички 

факултет и 9.00 за машински факултет, а све испите до тада су дали и нису 

понављали ни једну годину; 

2. Просечан месечни приход по члану домаћинства није већи од 20.000 динара. 

НАПОМЕНА: Не додељује се по једна стипендија за студенте сваког од наведених 

факултета, него за три најбоље рангирана студента по утврђеним критеријумима без 

обзира који од наведених факултета студирају.    

II. ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ ESG-a И УСЛОВИ ЗА ЊЕНО ЗАДРЖАВАЊЕ ДО 

ЗАВРШЕТКА ОСНОВНИХ СТУДИЈА 

Износ студентске стипендије ESG-a исти је као и износ државне стипендије коју одређује 

надлежно Министарство и која је за 2018 годину утврђенa на вредност од 11.511,00 динара 

месечно.  



Студентска стипендија ESG-a исплаћује се сваког месеца у години и то најкасније до 5. у 

месецу за текући месец.  

Студентска стипендија ESG-a је бесповратна.  

Стипендија ESG-a није ексклузивна, што значи да стипендисти ESG-a имају право да 

конкуришу и за друге стипендије и/или кредите уколико им услови организација и 

институција који их додељују то дозвољавају.  

Стипендиста ESG-a који најкасније до 01.11. сваке године поднесе ESG-у потврду надлежне 

службе факултета да је дао све испите са претходне године и то са просеком од најмање 

8.00 за електротехнички факултет, најмање 8.50 за математички факултет и најмање 9.00 за 

машински факултет, по аутоматизму задржава право на стипендију и за наредну школску 

годину све до завршетка основних студија.  

Стипендиста који не испуни горе наведени услов или не поднесе доказ о испуњавању истог 

губи право на даље стипендирање од стране ESG-a. 

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Студент основних академских студија приликом пријављивања на конкурс подноси следећа 

документа: 

• Пријава; 

• Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом 

успеху у свим претходним годинама студија; 

• Уверење о просечном месечном приходу по члану породице студента за период 

јануар – јун текуће године; 

• Штампане податке са електронске личне карте или фотокопију важеће личне карте 

(без чипа).  

IV. ПОДНОШЕЊЕ ДОКАЗА И ОВЕРА ПОДАТАК – ПОТРЕБНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

Образац ПРИЈАВЕ попуњава и потписује студент, а овера надлежног органа није 

неопходна (образац Пријаве је саствани део Конкурсне документације). 

УВЕРЕЊЕ о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом 

успеху у претходним годинама студија издаје надлежни факултет, уверење треба да буде 

оверено од стране факултета (печат и потпис надлежне службе). 

Податке у ИЗЈАВИ о члановима породице својеручним потписом потврђују два сведока, а 

оверава надлежни орган (образац Изјаве је саствани део Конкурсне документације). 

Студент – учесник конкурса је дужан да поднесе доказе - УВЕРЕЊЕ о приходу у периоду 

ЈАНУАР-ЈУН текуће године, прибављене од надлежног органа (или службе), и то: 

• о примањима из радног односа, односно нето заради (без пореза и доприноса) сваког 

члана породице, као и о примањима по основу пензијског, социјалног и инвалидског 

осигурања чланова породице у наведеном периоду; 

• о приходима од пољопривреде, занатске или самосталне делатности која се у 

наведеном периоду опорезује у складу са законом; 



• о приходу оствареном од имовине, капитала, ауторских права, права индустријске 

својине и сл. који се опорезује, у складу са законом; 

• за незапосленог члана породице доставља се извод из евиденције незапослених лица 

прибављен од надлежног органа за тржиште рада у општини његовог пребивалишта; 

• за члана породице на редовним студијама достављају се одговарајући докази 

надлежног органа. 

На основу поднетих доказа о приходима чланова породице и Изјаве о броју чланова 

породице, надлежни орган или овлашћена служба у општини пребивалишта родитеља или 

старатеља студента оверава податак о висини просечног месечног прихода по члану 

породице у периоду ЈАНУАР-ЈУН текуће године на образцу „Уверење о просечном 

месечном приходу по члану породице студента за период јануар – јун текуће године“ који 

је саствани део конкурсне документације. 

Потребно је приложити штампане податке са електронске личне карте или фотокопију 

важеће личне карте (без чипа) која не мора да буду оверена. 

Студенти из осетљивих друштвених група1, осим напред наведених докумената, подносе и 

документацију којом доказују припадност осетљивој друштвеној групи, и то: 

• студенти без родитељског старања – потврду да су на евиденцији Центра за 

социјални рад или умрлице родитеља;  

• из једнородитељске породице – извод из матичне књиге умрлих за преминулог 

родитеља или извод из матичне књиге рођених уколико је родитељ непознат; 

• студенти са инвалидитетом и студенти са хроничним болестима – потврда удружења 

студената са хендикепом, потврду удружења особа са инвалидитетом или лекарско 

уверење издато од надлежног дома здравља; 

• студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и 

Метохије и на територији република бивше СФРЈ – потврду одговарајућег удружења 

породица киднапованих и несталих лица; 

• расељени студенти – потврду да студент има статус расељеног лица (прибавља се у 

Комесаријату за избеглице и миграције РС, а преко Повереништва за избеглице и 

расељена лица са територије општине на којој борави).  

Потврде не могу бити старије од 90 дана. 

V. ИСПЛАТА СТИПЕНДИЈЕ 

Студенту се исплаћује студентска стипендија у 12 једнаких месечних рата. Одобрена 

стипендија се исплаћује преко текућег рачуна. 

VI. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА 

Рок за пријављивање на конкурс је до 31. октобра 2018. године.  

Пријаве на конкурс слати на следећу адресу:  

Energy Saving Group d.o.o.  

Булевар Михаила Пупина 10Д/III,  

11070 Нови Београд. 

                                                 
1 Припадност осетљивој друштвеној групи ће се користити као критеријум који доноси предност једино 

уколико су два или више пријављених студената потпуно једнако рангирани. 


