На основу Локалног акционог плана за запошљавање града Панчева за 2017. годину бр. II-05-06-15/2017-3
од 27.01.2017. године и Закључка Градоначелника града Панчева бр. II-06-020-2/2017-333 од 15.05.2017.
године, град Панчево расписује
Јавни позив студентима
за учешће у мери
„Студентска летња пракса“ за 2017. годину
Студентска летња пракса намењена је студентима основних, мастер, специјалистичких и докторских
студија на факултетима и високим струковним школама (државним и приватним) у Републици Србији.
Мера „Студентска летња пракса“ за 2017. годину омогућава студентима једномесечну практичну обуку код
послодаваца током јула месеца 2017. године и месечну новчану помоћ у нето износу од 10.000,00 динара
током трајања праксе.
Послодавци који су на располагању за обављање „Студентске летње праксе “ су:
- ЈП Градска стамбена агенција, Панчево
- Дом културе „25. мај“ Долово
- Школа за основно и средње образовање „Мара
Мандић“ Панчево
- Завод за заштиту споменика културе Панчево
- Туристичка организација Панчево

- Народни музеј Панчево
- О.Ш. „Олга Петров“ Банатски Брестовац
- Вртић ,,Снежана“, Качарево
- Црвени крст Панчево
- Културни центар Панчево

Студенти имају могућност да сами предложе другог послодавца (чије је седиште на територији града
Панчева) код кога би желели да обаве студентску праксу, уз прибављено мишљење и сагласност
предложеног послодавца.
ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ:
- Да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице или расељеног
лица;
- Да имају пребивалиште на територији града Панчева (Панчево и насељена места), а боравиште
за лица која имају статус избеглице или расељеног лица;
- Да су студенти основних, мастер, специјалистичких или докторских студија на државним или
приватним факултетима или високим струковним школама у Србији;
- Да су први пут уписали годину студија током које се пријављују за „Студентску летњу праксу
“.
ОСНОВНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДАБИР СТУДЕНАТА:
- испуњеност основних услова,
- просечна оцена остварена током студија,
- мишљење и сагласност предложеног послодавца (за студенте који су сами предложили послодавца ван
листе послодаваца из овог Позива).
СТУДЕНТИ ТРЕБА ДА ДОСТАВЕ:
1. Попуњен образац за пријаву (који се може преузети на www.pancevo.rs или добити
електронским путем упитом на gordana.ciric@pancevo.rs или andjela.vila@pancevo.rs );
2. Фотокопију уверења о држављанству;
3. Фотокопију личне карте за држављане Републике Србије, односно документ којим се
доказује статус избеглог или расељеног лица;
4. Потврду факултета/високе струковне школе о уписаној години студија у школској
2016/2017. години;
5. Потврду факултета/високе струковне школе о оствареној просечној оцени током студија.
ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО 16.06.2017.ГОДИНЕ

Штампане пријаве са наведеном документацијом се подносе у Услужном центру града Панчева, ул. Трг
краља Петра I број 2-4 26000 Панчево, Секретаријат за привреду и економски развој, са назнаком
„Студентска летња пракса“.
За све потребне информације у вези подношења пријава, заинтересовани могу се обратити Одељењу за
локални економски развој Секретаријата за привреду и економски развој Градске управе града Панчева
путем телефона 013/308-961 и 013/308-962 или слањем електронске поште на gordana.ciric@pancevo.rs или
andjela.vila@pancevo.rs.

