УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ НАПРЕДОВАЊА
ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА И МЛАДИХ НАУЧНИХ
РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
У НОВОМ САДУ
(пречишћен текст)

Донет на седници Савета Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих
студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду одржаној
10.1.2007.године
Ступио на снагу: 9.10.2007.
Измене и допуне: 7.12.2007; 7.5.2008; 2.6.2009; 4.10.2010; 19.10.2011; 16.1.2012; 15.10.2014 и
23.6.2017.
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Број: 01-14/77
Датум: 23.6.2017. године
На основу члана 131 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета
28. децембра 2010. године (измене и допуне 23. марта 2012. године, 11. октобра 2012. године,
26. фебруара 2013. године, 15. новембра 2013. године, 30. маја 2014. године, 04. јуна 2015.
године, 29. јануара 2016. године и 27. фебруара 2017. године и члана 10, став 1, алинеја 2
Правила Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих
научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду (Савет Фонда, 7. мај 2008. године, 29.
септембар 2008. године, 4. октобар 2010. године и 23. јун 2017. године), Савет Фонда за
стипендирање и подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и
уметника Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Савет Фонда), на седници одржаној 1.
октобра 2007. године (измене и допуне 7. децембра 2007. године, 7. маја 2008. године, 2. јуна
2009. године, 4. октобра 2010. године, 19. октобра 2011. године, 16. јануара 2012. године, 15.
октобра 2014. године и 23. јуна 2017. године), донео је

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА
СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ НАПРЕДОВАЊА
ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА И МЛАДИХ НАУЧНИХ
РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА
У НОВОМ САДУ
Члан 1
Овим Правилником ближе се утврђују начин коришћења средстава и услови и поступак
остваривања права на средства Фонда за стипендирање и подстицање напредовања даровитих
студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту:
Фонд).
I НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА
Члан 2
Средства за рад Фонда обезбеђују:
- Универзитет у Новом Саду (у даљем тексту: Универзитет), као оснивач,
- факултети у саставу Универзитета и друга правна лица и физичка лица, као чланови
Фонда.
У средства Фонда укључују се и средства стечена на основу легата и поклона.
Члан 3
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 4
Из средстава Фонда обезбеђују се:
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1. Стипендије даровитим студентима Универзитета. У току школске године студент
може да добије само једну стипендију из средстава Фонда. Студент може да добије стипендију
Фонда само једном на одређеном нивоу студија,
2. Награде студентима Универзитета за изузетан успех и резултате на међународним
такмичењима и смотрама,
3. Покривање дела трошкова студената за образовање и стручно усавршавање и
4. Покривање трошкова организованог рада са даровитим студентима и трошкова
такмичења.
Члан 5
Савет Фонда, на основу обезбеђених средстава, доноси одлуку о расподели средстава за
намене из члана 4 овог правилника, за сваку школску годину.
II УСЛОВИ И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА СРЕДСТВА ФОНДА
Члан 6
Стипендија даровитог студента Универзитета може се доделити следећим студентима
који нису у радном односу:
- 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).
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 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;
6. Чланови Фонда, чије су стипендије намењене студентима из тачно дефинисане
области односно специјалне подобласти, могу са кандидатима да обаве интервју пре доношења
Одлуке Савета Фонда о додели стипендија. Чланови Фонда вреднују интервју описном оценом
не задовољава, задовољава, добар и одличан и те оцене достављају Савету Фонда. Савет Фонда
добијене описне оцене вреднује бодовима и то на следећи начин:
• не задовољава - 0
• задовољава - 0,5
• добар - 1
• одличан - 1,5.
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Бодови добијени на основу интервјуа се додају укупном броју бодова који се стичу по
критеријумима и на начин прописаним у члану 11 овог Правилника.
7. Чланови Фонда, чије су стипендије намењене студентима из тачно дефинисане
области односно специјалне подобласти, поред услова прописаних овим Правилником, могу
као посебан услов предвидети и да кандидат по окончању студија прихвати заснивање радног
односа код члана Фонда који је обезбедио средства за доделу стипендије.
Члан 7
Додела средстава Фонда за стипендирање 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, као и услове за доделу стипендија.
Одлуку о додељивању стипендије доноси Савет Фонда на предлог Одбора Фонда, а у
складу са критеријумима утврђеним овим Правилником.
На основу Одлуке о додели стипендија, закључује се уговор о правима и обавезама
Фонда и примаоца стипендије.
Кандидати који су незадовољни одлуком Савета Фонда могу уложити Савету Фонда
захтев за преиспитивање одлуке у року од 5 дана од дана објављивања одлуке.
Члан 8
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 9
Право на средства за покривање дела трошкова на докторским студијама и
усавршавању, могу остварити млади научни радници и уметници Универзитета до навршених
28 година.
Фонд објављује почетком календарске године 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 покривање дела трошкова на докторским студијама, специјализацији и
усавршавању.
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Члан 10
Право на средства за покривање 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 11
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 прва места односно награде освојене 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 прва места односно награде освојене 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
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.
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,
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- 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:

* 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 12
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 месеци за реализацију студија (у случају истог броја ЕСПБ);
3) има већу просечну оцену целокупних студија;
4) има више бодова додељених за учешће на такмичењима;
5) поседује знање језика националне заједнице.*
*пети критеријум се примењује само за кандидате који након завршетка студија стичу
право да се запосле у систему образовања и васпитања.
Приликом утврђивања предности наведене у ставу 1 овог члана, критеријуми од 1 до 5
из претходног става ће се примењивати по редоследу како су наведени.
III ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о коришћењу
средстава Фонда за стипендирање даровитих студената и младих научних радника
Универзитета у Новом Саду који је донео Савет Фонда на седници одржаној 12.4.2000. године,
као и Одлука о измени и допуни Правилника донета на седници Савета Фонда одржаној
6.9.2004. године.
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ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА И МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Члан 14
Овај Правилник ступа на снагу 8. дана од дана објављивања.
Објављивање ће се извршити достављањем Правилника факултетима у саставу
Универзитета и другим члановима Фонда.
ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ФОНДА
Проф. др Синиша Марков
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