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ПРАВИЛНИК О РАДУ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ НАПРЕДОВАЊА ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА И МЛАДИХ
НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Број: 04-358/1
Датум: 26. септембар 2019. године
На основу члана 36 став 3 Статута Универзитета у Новом Саду број 01-173/1 од 13.
фебруара 2019. године, Сенат Универзитета у Новом Саду, на седници одржаној 26. септембра
2019. године доноси
ПРАВИЛНИК О РАДУ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ
НАПРЕДОВАЊА ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА И МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И
УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих
научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Фонд) основан је
Одлуком Савета Универзитета у Новом Саду, 19. маја 1992. године.
Седиште Фонда је у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1 - Централна зграда
Универзитета у Новом Саду.
Фонд представља и заступа ректор Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту
Универзитет). Ректор Универзитета може овластити председника Савета Фонда да представља
и заступа Фонд.
Члан 2
Циљ Фонда је организовано старање о развоју даровитих студената и младих научних
радника и уметника до 28 година живота у свим областима науке, технике, уметности и спорта
и подстицање њихових способности обезбеђивањем средстава и услова у току редовног
образовања за додатно усавршавање, као и обезбеђивањем средстава за награде.
Члан 3
Ради остваривања циљева из члана 2, Фонд обавља следеће задатке:
1. обезбеђује стипендије даровитим студентима Универзитета,
2. обезбеђује награде студентима Универзитета за изузетан успех и резултате на
међународним такмичењима и смотрама,
3. плаћа део трошкова студената за образовање и стручно усавршавање и
4. плаћа трошкове организованог рада са даровитим студентима и трошкове
такмичења.
Члан 4
Чланови Фонда су факултети у саставу Универзитета и друга правна и физичка лица
која обезбеде средства за остваривање циљева Фонда.
Чланови Фонда имају право да предлажу елементе програма рада и буду информисани
о раду и реализацији средстава Фонда.
Члановима Фонда који значајним средствима доприносе остваривању циљева Фонда
Универзитет даје захвалнице.
Чланови Фонда који дуже од једне године не испуњавају своје обавезе, губе својство
члана Фонда.
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Члан 5
Оснивач путем Сената Универзитета:
1. именује представнике оснивача у Савет Фонда,
2. доноси посебан општи акт којим се уређује рад Фонда,
3. даје сагласност на именовање председника Савета Фонда и
4. најмање једном годишње даје сагласност на извештај о раду Фонда.
УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ
Члан 6
Органи Фонда су Савет Фонда и Одбор Фонда.
Савет Фонда и Одбор Фонда раде и одлучују на седницама.
Рад Фонда је јаван.
Члан 7
Савет Фонда чине по један представник сваког факултета у саставу Универзитета, један
представник сваког члана Фонда који није у саставу Универзитета и три члана које именује
Универзитет, као оснивач.
Члан Савета Фонда има свог заменика, који се именује, по правилу, истовремено и на
исти начин као и члан Савета Фонда.
Изузетно, у случају спречености члана Савета Фонда да присуствује седници Савета
Фонда, заменик члана Фонда може пуноправно учествовати у раду Савета Фонда на наведеној
седници.
Чланови Савета Фонда и заменици чланова Савета Фонда именују се на мандатни
период од три године.
Члан 8
Прву конститутивну седницу Савета Фонда сазива ректор, односно проректор за
наставу по овлашћењу ректора, који председава седници у току верификације мандата чланова
Савета Фонда и заменика чланова Савета Фонда, до избора председника Савета Фонда.
Верификација мандата чланова и заменика чланова Савета Фонда врши се на основу
одлука надлежних органа чланова Фонда, односно Сената Универзитета у Новом Саду о
изабраним представницима у Савету Фонда.
Након верификације мандата, на предлог чланова Савета Фонда, Савет Фонда бира
председника и заменика председника Савета Фонда из реда својих чланова јавним гласањем,
већином гласова присутних чланова Савета Фонда.
Председник и заменик председника Савета Фонда бирају се на мандатни период од три
године, који се поклапа са мандатним периодом Савета Фонда.
Члан 9
Савет Фонда може пуноважно да ради и одлучује ако седници присуствује више од
половине чланова Фонда.
Савет Фонда доноси одлуке већином гласова присутних чланова Савета Фонда.
Изузетно, председник Савета Фонда може сазвати седницу која ће бити одржана
електронским путем, у случају када је неопходно хитно разматрање одређених питања и
гласање о њима, због чега би заказивање и одржавање седнице редовним путем довело до
штетних последица.
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Електронским путем се може дати само глас ЗА предлог о коме се гласа. Уколико било
који члан Савета Фонда електронским путем да свој глас ПРОТИВ предлога о коме се гласа
или изрази одређену дилему или постави питање о предлогу, предлог се изоставља из дневног
реда електронске седнице и биће разматран на редовној седници.
Записник са седнице одржане електронским путем се усваја на редовној седници.
Члан 10
Савет Фонда има следеће надлежности:
1. утврђује политику и програм рада Фонда,
2. предлаже Сенату Универзитета посебан општи акт којим се уређује рад Фонда,
3. доноси одлуку о износу стипендије,
4. доноси одлуку о расподели средстава Фонда,
5. доноси одлуку о прерасподели стипендије или одлуку да се стипендија не додели у
школској години за коју је конкурс расписан,
6. доноси одлуку о усвајању Коначне ранг листе кандидата пријављених на конкурс за
доделу стипендија даровитим студентима,
7. доноси одлуку о додели стипендија Фонда,
8. доноси одлуку о корисницима средстава Фонда,
9. именује председника, заменика председника и чланове Одбора Фонда,
10. усваја извештај о раду Фонда,
11. именује секретара Фонда и
12. врши и друге послове из делокруга рада Фонда.
Члан 11
Одбор Фонда има председника, заменика председника и 4 члана које именује Савет
Фонда.
Савет Фонда именује председника, заменика председника и чланове Одбора Фонда на
мандатни период од три године, који се поклапа са мандатним периодом чланова Савета
Фонда.
На првој конститутивној седници Одбора Фонда, коју сазива ректор, односно
проректор за наставу по овлашћењу ректора, верификују се мандати председника, заменика
председника и чланова Одбора Фонда.
Члан 12
Одбор Фонда може пуноважно да ради и одлучује ако седници присуствује више од
половине чланова Одбора Фонда.
Одбор Фонда доноси одлуке већином гласова присутних чланова Одбора Фонда.
Изузетно, председник Одбора Фонда може сазвати седницу која ће бити одржана
електронским путем, у случају када је неопходно хитно разматрање одређених питања и
гласање о њима, због чега би заказивање и одржавање седнице редовним путем довело до
штетних последица.
Електронским путем се може дати само глас ЗА предлог о коме се гласа. Уколико било
који члан Одбора Фонда електронским путем да свој глас ПРОТИВ предлога о коме се гласа
или изрази одређену дилему или постави питање о предлогу, предлог се изоставља из дневног
реда електронске седнице и биће разматран на редовној седници.
Записник са седнице одржане електронским путем се усваја на редовној седници.
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Члан 13
Одбор Фонда има следеће надлежности:
1. расписује и објављује конкурс за доделу стипендија даровитим студентима,
2. спроводи поступак и доноси одлуку о усвајању Прелиминарне ранг листе
кандидата пријављених на конкурс за доделу стипендија даровитим студентима,
3. утврђује предлог одлуке избору других корисника средстава Фонда и
4. подноси Савету Фонда извештај о свом раду и раду Фонда.
Члан 14
Фонд има секретара.
Секретар Фонда помаже председнику Савета и председнику Одбора Фонда у
припремању седница и спровођењу одлука и закључака органа Фонда.
Секретар Фонда је радник Секретаријата Универзитета и заједно са другим радницима
Секретаријата Универзитета обавља и друге стручне, организационе и административнотехничке послове из делокруга рада Фонда.
СТРУКТУРА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА
Члан 15
Приходи и расходи Фонда посебно се исказују у финансијском плану и завршном
рачуну Универзитета.
Приходи Фонда исказују се по изворима из којих потичу, а расходи по врсти и висини.
Члан 16
Средства за рад Фонда обезбеђују:
- Универзитет, као оснивач, из извора финансирања делатности Универзитета,
- факултети у саставу Универзитета, друга правна лица и физичка лица, као чланови
Фонда, на основу споразума о сарадњи који закључују са Универзитетом.
У средства Фонда укључују се и средства стечена на основу легата и поклона, као и
средства стечена из других извора.
Члан 17
Средства Фонда намењена су организованом подстицању развоја даровитих студената
и младих научних радника и уметника Универзитета у свим областима науке, технике,
уметности и спорта до 28 година живота.
Средства Фонда се додељују бесповратно.
Члан 18
Из средстава Фонда обезбеђују се:
1. стипендије даровитим студентима Универзитета,
2. награде студентима Универзитета за изузетан успех и резултате на међународним
такмичењима и смотрама,
3. плаћање дела трошкова студената за образовање и стручно усавршавање и
4. плаћање трошкова организованог рада са даровитим студентима и трошкова
такмичења.
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Члан 19
Савет Фонда, на основу обезбеђених средстава, доноси одлуку о утврђивању износа
стипендије и одлуку о расподели средстава за намене из члана 18 овог Правилника, за сваку
школску годину.
Неутрошена средства за стипендије Фонда у једној школској години биће искоришћена
за доделу стипендија Фонда у наредној школској години.
УСЛОВИ, НАЧИН ДОДЕЉИВАЊА СТИПЕНДИЈА И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА
ПРАВА НА СРЕДСТВА ФОНДА
Члан 20
Стипендија даровитог студента Универзитета може се доделити следећим студентима:
- III године трогодишњих основних академских студија;
- III и IV године четворогодишњих основних академских студија;
- мастер академских студија;
- последње три године интегрисаних студија, које се организују у оквиру основних и
мастер академских студија (у даљем тексту: интегрисане студије).
У току школске године студент може да добије само једну стипендију из средстава
Фонда.
Студент може да добије стипендију Фонда само једном на одређеној години студија,
под условом да је исту уписао први пут.
Члан 21
Услови да студенти конкуришу за добијање стипендије:
1. да су имали статус студената Универзитета у Новом Саду непрекидно од уписа на
основне академске студије;
2. да у току исте школске године нису корисници стипендијa из буџетских средстава
Републике Србије наведених у тексту конкурса за доделу стипендија;
3. за студенте основних академских студија и интегрисаних студија - да су у току
студија имали просечну оцену најмање 9,00 из свих положених испита;
4. за студенте мастер академских студија - да су у току студија имали просечну оцену
најмање 9,00 из свих положених испита на мастер академским студијама као и да су на
претходном степену студија имали просечну оцену најмање 9,00;
5. на захтев чланова Фонда, Савет Фонда може одлучити да стипендију додели и
студенту одговарајуће специјалне подобласти из захтева члана Фонда који има просечну оцену
најмање 8,50 из свих положених испита у току студија, у случају да се из те специјалне
подобласти на конкурс не пријави довољан број кандидата који имају просечну оцену најмање
9,00 из свих положених испита у току студија;
Уколико Фонд накнадно утврди да је корисник стипендије Фонда нетачно приказао
податке битне за доделу стипендије у једној школској години или да је у току исте школске
године био корисник стипендијa из буџетских средстава Републике Србије наведених у тексту
конкурса за доделу стипендија и стипендије Фонда, корисник стипендије за којег је исто
утврђено трајно губи право на конкурисање за остваривање права на средства Фонда.
Члан 22
Чланови Фонда, који су обезбедили средства за доделу стипендија из тачно
дефинисаних области, односно специјалних подобласти, могу обавити интервју са
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кандидатима пре доношења Одлуке Одбора Фонда о усвајању Прелиминарне ранг листе
кандидата пријављених на конкурс за доделу стипендија даровитим студентима.
Чланови Фонда вреднују интервју описном оценом не задовољава, задовољава, добар,
врло добар и одличан и те оцене достављају Одбору Фонда.
Одбор Фонда добијене описне оцене вреднује бодовима и то на следећи начин:
- не задовољава – 0
- задовољава – 0,5
- добар – 1
- врлодобар 1,5
- одличан – 2.
Бодови добијени на основу интервјуа се додају укупном броју бодова који се стичу по
критеријумима и на начин прописаним у члану 33 овог Правилника.
Уколико кандидат који је конкурисао за стипендију из тачно дефинисане области
односно специјалне подобласти, за коју је као услов предвиђено обављање интервјуа, не обави
интервју са чланом Фонда који је обезбедио средства за наведену стипендију, неће бити
рангиран у оквиру Прелиминарне ранг листе кандидата пријављених на конкурс за доделу
стипендија даровитим студентима.
Члан 23
Члан Фонда, који је обезбедио средства за доделу стипендије из тачно дефинисаних
области, односно специјалних подобласти, поред услова прописаних овим Правилником, могу
у складу са својом кадровском политиком и потребама, као посебан услов предвидети и да
кандидат по окончању основних академских, интегрисаних академских или мастер академских
студија прихвати заснивање радног односа код члана Фонда који је обезбедио средства за
доделу стипендије.
Члан Фонда из претходног става, није обавезан да кориснику стипендије понуди
заснивање радног односа код члана Фонда по окончању студија, али уколико исто понуди,
корисник стипендије је дужан да по окончању студија заснује радни однос код члана Фонда.
Уколико корисник стипендије по окончању студија не заснује радни однос у складу са
претходним ставом, члан Фонда који је обезбедио средства за доделу стипендије из тачно
дефинисаних области, односно специјалних подобласти, може захтевати од корисника
стипендије накнаду штете у складу са законом.
Члан 24
Додела средстава Фонда врши се на основу конкурса који расписује и објављује Одбор
Фонда у складу са одлуком Савета Фонда о расподели средстава обезбеђених за ту школску
годину.
Конкурс се, по правилу, објављује у октобру сваке године и отворен је 30 дана.
Текст конкурса садржи области и специјалне подобласти на захтев чланова Фонда у
оквиру којих се додељују стипендије, број стипендија, укупан период исплате стипендија,
конкурсну документацију, као и услове за доделу стипендија.
Кандидати уз осталу документацију предвиђену конкурсом подносе Пријавни лист чији
је образац саставни део овог Правилника (Образац 1).
Члан 25
У случају недовољног броја пријављених кандидата који испуњавају услове за области,
односно специјалне подобласти у оквиру којих се додељују стипендије предвиђене конкурсом,
Савет Фонда ће разматрати прерасподелу стипендије у складу са текстом конкурса.
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На предлог члана Фонда који је обезбедио средства за доделу стипендије из тачно
дефинисаних области, односно специјалних подобласти или на сопствену иницијативу, Савет
Фонда ће донети одлуку о прерасподели стипендије или одлуку да се стипендија не додели у
школској години за коју је конкурс расписан.
Одлуку о прерасподели стипендије или одлуку да се стипендија не додели у школској
години за коју је конкурс расписан, Савет Фонда може донети у било којој фази поступка
доделе стипендија.
Члан 26
Одбор Фонда доноси одлуку о усвајању Прелиминарне ранг листе кандидата
пријављених на конкурс за доделу стипендија даровитим студентима, која се објављује на
огласној табли и званичној интернет страници Универзитета у Новом Саду.
Након објављивања одлуке о усвајању Прелиминарне ранг листе кандидата
пријављених на конкурс за доделу стипендија даровитим студентима, кандидати који су
незадовољни одлуком Одбора Фонда могу уложити жалбу Савету Фонда у року од 5 дана од
дана објављивања одлуке.
Савет Фонда разматра жалбе, уколико су исте поднете, након чега доноси одлуку о
усвајању Коначне ранг листе кандидата пријављених на конкурс за доделу стипендија
даровитим студентима, која се објављује на огласној табли и званичној интернет страници
Универзитета у Новом Саду.
Кандидати који су Одлуком Савета Фонда о усвајању Коначне ранг листе кандидата
пријављених на конкурс за доделу стипендија даровитим студентима рангирани у оквиру броја
предвиђеног за доделу стипендије, имају рок од 3 дана од дана објављивања Одлуке да се
изјасне о прихватању, односно одустајању од стипендије.
Кандидати из става 4 овог члана биће обавештени о року за изјашњавање о прихватању,
односно одустајању од стипендије путем електронске поште на адресу коју су навели у
конкурсној документацији.
У случају да кандидат из става 4 овог члана, прихвата стипендију, дужан је да у
остављеном року, писаним путем, обавести Фонд о прихватању стипендије и то електронским
путем на адресу са које му је достављено обавештење о року за изјашњавање, а са адресе коју
је навео у конкурсној документацији или достављањем штампане и потписане изјаве у
слободној форми (поштом или лично).
У случају да кандидат из става 4 овог члана жели да одустане од понуђене стипендије,
дужан је да писаним путем обавести Фонд о одустајању од понуђене стипендије и то
електронским путем на адресу са које му је достављено обавештење о року за одустајање, а са
адресе коју је навео у конкурсној документацији или достављањем штампане и потписане
изјаве у слободној форми (поштом или лично).
У случају да се кандидат из става 4 овог члана у остављеном року не изјасни да
прихвата стипендију, сматраће се да је одустао од стипендије.
У случају одустајања кандидата из става 4 овог члана од стипендије Фонда, она ће бити
понуђена првом наредном рангираном кандидату у оквиру одговарајуће области или
специјалне подобласти, у складу са конкурсом.
Након прерасподеле и прихватања свих стипендија предвиђених конкурсом, Савет
Фонда, у складу са критеријумима утврђеним овим Правилником доноси Одлуку о додели
стипендија Фонда.
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Члан 27
На основу Одлуке о додели стипендија Фонда, закључује се уговор о правима и
обавезама Фонда и корисника стипендије (у даљем тексту: Уговор о стипендирању) којим се у
складу са спроведеним конкурсом и овим Правилником регулишу међусобна права и обавезе
Фонда и корисника стипендије за школску годину за коју је конкурс расписан за период од 12
месеци.
Уговором о стипендирању који се закључује са корисником стипендије за тачно
дефинисане области односно специјалне подобласти за које је конкурсом као додатни услов
предвиђена могућност заснивања радног односа код члана Фонда који је обезбедио средства за
доделу стипендије, посебно ће се регулисати обавеза корисника стипендије да по окончању
студија прихвати заснивање радног односа код члана Фонда.
Члан 28
Корисник стипендије обавезан је да:
1. по захтеву Фонда достави писану изјаву да у току исте школске године неће бити
корисник стипендијa из буџетских средстава Републике Србије наведених у тексту конкурса за
доделу стипендија;
2. без одлагања, а најкасније у року од осам дана, препорученом поштом обавести
даваоца стипендије о променама чињеничног стања на основу којег је кориснику стипендије
одобрено стипендирање, а нарочито о променама које могу да утичу на губљење статуса
стипендисте;
3. доставља документа, податке и информације на захтев даваоца стипендије, а који су
у вези са похађањем студија корисника стипендије;
4. достави даваоцу стипендије фотокопију уверења о дипломирању или дипломе у
року од 30 дана од дана дипломирања, уколико је студије завршио у току школске године за
коју му је стипендија Фонда додељена;
5. поштује кодексе понашања Универзитета и факултета на којем има статус студента;
6. закључи уговор о раду са чланом Фонда који је обезбедио средства за стипендије из
тачно дефинисане области односно специјалне подобласти, уколико је наведена обавеза
предвиђена уговором о стипендирању.
Члан 29
Фонд је обавезан да се стара да се периодична исплата средстава обезбеђених за
стипендије у текућој школској години врши редовно, у складу са конкурсом, уговором о
стипендирању, споразумом о сарадњи и овим Правилником.
Члан 30
Студентима Универзитета могу се доделити награде за резултате у студирању и
научноистраживачком раду и изузетне успехе постигнуте на међународним смотрама и
такмичењима.
Предлог за додељивање награде студентима са потпуном документацијом могу поднети
факултети, удружења наставника, удружења студената и појединци.
Одлуку о додељивању награде доноси Савет Фонда на предлог Одбора Фонда.
Члан 31
Право на средства за плаћање дела трошкова на докторским студијама и усавршавању,
могу остварити млади научни радници и уметници Универзитета до навршених 28 година.
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Уколико Фонд располаже средствима намењеним за плаћање дела трошкова на
докторским студијама и усавршавању, почетком календарске године објављује висину
средстава обезбеђених за пружање помоћи младим научним радницима на докторским
студијама и усавршавању и за учешће на саветовањима, конгресима и симпозијумима, за
плаћање котизације и дела путних трошкова за набавку научно-стручне литературе и за
плаћање чланарине научно-стручним удружењима и невладиним асоцијацијама у земљи и
иностранству.
Право на ова средства остварује се на основу конкурса који објављује Одбор Фонда
почетком календарске године.
Одбор Фонда формира комисије за спровођење конкурса и избор кандидата којима се
додељују средства за плаћање дела трошкова на докторским студијама, специјализацији и
усавршавању.
Члан 32
Право на средства за плаћање трошкова организованог рада са даровитим студентима и
трошкова такмичења и олимпијада знања може се остварити на основу појединачних захтева
организација и удружења.
О праву из става 1 овог члана одлучује Савет Фонда у складу са одлуком о расподели
средстава обезбеђених за ту школску годину.
НАЧИН УТВРЂИВАЊА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ ДАРОВИТОГ
СТУДЕНТА
Члан 33
Ред првенства за доделу стипендије даровитог студената утврђује се на основу укупног
броја бодова који се израчунава по формули:
Укупан број бодова = (у + Т + Г) х К
У - БОДОВИ НА ОСНОВУ ПРОСЕЧНЕ ОЦЕНЕ (ПРОСЕЧНА ОЦЕНА ОД 9,00 ДО 10,00)
у = 2(х - 9) + 5
5-7
у = број бодова
х = просечна оцена
односно за специјалне подобласти (просечна оцена од 8,50 до 10,00)
y=

4
(x – 8,5) + 5
3

5-7

у = број бодова
х = просечна оцена
Т - БОДОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА
За прво место односно награду освојену у току студија на националном такмичењу или
скупу такмичарског карактера из образовно-научног односно образовно-уметничког поља
којем припада уписани студијски програм. Под националним такмичењем или скупом
такмичарског карактера сматра се оно у којем су се такмичили учесници са најмање 4
факултета.
1 бод
За прво место односно награду освојену у току студија на међународном такмичењу
или скупу такмичарског карактера из образовно-научног односно образовно-уметничког поља
којем припада уписани студијски програм. Под међународним такмичењем или скупом
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такмичарског карактера сматра се оно у којем су се такмичили учесници из најмање 10
држава.
2 бода
Г - БОДОВИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА
Г = 0,9хК:
- за III годину трогодишњих основних академских студија,
- за III годину четворогодишњих основних академских студија,
- за III годину петогодишњих интегрисаних студија,
- за IV годину интегрисаних студија на Медицинском факултету на студијском
програму Медицина
Г = 1,0хК:
- за IV годину четворогодишњих основних академских студија,
- за IV годину петогодишњих интегрисаних студија,
- за V годину интегрисаних студија на Медицинском факултету на студијском
програму Медицина,
- за I годину двогодишњих мастер академских студија.
Г = 1,07хК:
- за I годину једногодишњих мастер академских студија,
- за II годину двогодишњих мастер академских студија,
- за V годину петогодишњих интегрисаних студија,
- за VI годину интегрисаних студија на Медицинском факултету на студијском
програму Медицина.
К - КОЕФИЦИЈЕНТ УСПЕШНОСТИ ЗАВРШЕТКА ПРЕТХОДНИХ СТУДИЈА ИЛИ
ГОДИНА СТУДИЈА:
К
број дана предвиђен за реализацију
просечна оцена
број стечених ЕСПБ ∗
целокупних студија ∗∗
студијског програма
=
x
x
број дана стварно утрошених
укупан број могућих ЕСПБ
10.00
за реализацију студија
* број стечених ЕСПБ у тренутку конкурисања,
** за студенте основних академских студија и интегрисаних студија - просечна оцена
основних академских односно интегрисаних студија; за студенте мастер академских студија аритметичка средина просечних оцена основних академских и мастер академских студија.
Под целокупним студијама се подразумевају студије од прве године основних студија
до момента конкурисања за стипендију.
Кандидати основних, интегрисаних и мастер академских студија пријављени на
конкурс за доделу стипендија ће по областима бити рангирани у оквиру јединствене ранг
листе.
Члан 34
Уколико два или више кандидата имају исти број бодова на ранг листи кандидата,
предност ће имати кандидат који:
1. има већи број ЕСПБ;
2. је утрошио мањи број дана за реализацију студија (у случају истог броја ЕСПБ);
3. има већу просечну оцену целокупних студија;
4. има више бодова додељених за учешће на такмичењима;
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ПРАВИЛНИК О РАДУ ФОНДА ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ НАПРЕДОВАЊА ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА И МЛАДИХ
НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Приликом утврђивања предности наведене у ставу 1 овог члана, критеријуми од 1 до 4
из претходног става ће се примењивати по редоследу како су наведени.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 35
Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе Правила Фонда за стипендирање
и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника
Универзитета у Новом Саду број 01-14/8 од 16. јануара 2018. године и Правилник о
коришћењу средстава Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената
и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду број 01-14/10 од 16. јануара
2018. године.
Члан 36
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања, које ће се извршити на
огласној табли и званичној интернет страници Универзитета у Новом Саду.
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА
Проф. др Дејан Јакшић

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ – ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА – WWW.UNS.AC.RS

11

ОБРАЗАЦ – 1
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
Фонд за стипендирање и подстицање напредовања
даровитих студената и младих научних радника и уметника
ПРИЈАВНИ ЛИСТ
Конкурс _______ школске године
1. ОПШТИ ПОДАЦИ
1.

Име и презиме

2.

Датум рођења

3.

Место рођења

4.

ЈМБГ

5.

Број пасоша
(попуњавају страни држављани)

2. ПОДАЦИ О СТУДИJAMA
1.

Факултет

2.

Година студиja

3.

Степен студија (заокружити)

4.

Просечна оцена у току студија

5.

Број индекса

основне

интегрисане

мастер

3. КОНТАКТ

3.

Адреса и место пребивалишта односно
боравишта
Поштански број пребивалишта
односно боравишта
Број телефона

4.

E-mail адреса

1.
2.

4. КОНКУРИШЕМ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈЕ У ОКВИРУ:*
(заокружити)



ГРУПЕ I



ПОДГРУПЕ IIа



ПОДГРУПЕ IIб

Напомена:
* Кандидат се може пријавити само за једну од три понуђене групе/подгрупе.
Сагласан сам да Фонд за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и
уметника Универзитета у Новом Саду може користити моје наведене личне податке у поступку остваривање права на
средства Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и
уметника укључујући и поступак провере да ли сам корисник друге стипендије из буџетских средстава Републике
Србије које су наведене у тексту конкурса за доделу стипендија.
Потврђујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да су наведени подаци тачни.
______________________________
Потпис

