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                Средства Фондације намењена су за систематско подстицање развоја 
обдарених студената који студирају на државним високошколским установама и 
ученика за научни и уметнички рад.  

Одлуку о додели стипендије и материјалних средстава доноси Управни 
одбор на предлог савета научне, односно уметничке области, полазећи од услова из 
овог Позива, материјалних могућности Фондације и потреба развоја одговарајућих 
грана наука и уметности.  
I  Kандидати за доделу стипендија могу бити: 

УЧЕНИЦИ средње школе и СТУДЕНТИ основних академских студија, 
дипломских академских студија-мастер, специјалистичких академских студија  и 
докторских академских студија са територије Републике Србије који се пријаве и 
учествују на психолошком тестирању 22. новембра 2009. године, и то:  

а) ученици средњих школа, који су постигли одличан успех током 
школовања и натпросечне резултате на међународним и републичким такмичењима и 
олимпијадама знања, освајањем једног од прва три места; 

б) студенти након завршене II године основних академских студија уколико 
су постигли натпросечне резултате у претходном студирању изражене високом 
просечном оценом (најмање 9), и редовност у студирању (година за годину);  

в) студенти на дипломским академским студијама – мастер, 
специјалистичким академским студијама и докторским академским студијама који су 
показали изузетан успех у току студија (просечна оцена током основних академских и 
докторских академских студија најмање 9 и редовност у студирању) и уметничким 
радом, што се потврђује препоруком ментора.  

На конкурс се могу пријавити кандидати до навршених 28 година старости. 
Укупно ће бити додељено до 195 стипендија, и то:  
Ученици средње школе до 40 стипендија; 
Природно-математичке науке – до 25 стипендија; 
Техничко-технолошке науке – до 35 стипендија; 
Биолошке и медицинске науке –до 35 стипендије; 
Друштвено-хуманистичке науке – до 30 стипендија, 
Уметности - до 30 стипендија (музичке уметности - 12, ликовне уметности - 

7, примењене уметности  - 6, драмске уметности - 5).  
 

II  У циљу обезбеђивања услова за што објективнији избор стипендиста, Фондација 
ће организовати психолошко тестирање кандидата који испуњавају напред постављене 



услове, заинтересованих за коришћење средстава Фондације у школској 2009/2010. 
години.           

Психолошко тестирање ће се одржати 22.новембра 2009. године, са 
почетком у 10,00 часова  и то:  

- у Београду – на Филолошком факултету(сала Хероја), Студентски трг 3 
- у Нишу – на Универзитету у Нишу, велика сала, Универзитетски трг 2 
- у Новом Саду – Департман за физику ПМФ-а, Трг Доситеја Обрадовића 4 
 

 ПСИХОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ ће трајати око 2 часа и 30 минута. 
 Потребно је да кандидати почетком новембра погледају детаљнијe информације 
на сајту Министарства просвете www.mp.gov.rs                      
  Студенти факултета Универзитета у Приштини обавиће тестирање на 
Универзитету у Нишу у великој сали. 

Приликом доласка на тестирање, кандидати треба да понесу и одговарајући 
лични документ – индекс, ђачку књижицу или личну карту. 

(Позив за учешће на психолошком тестирању се не односи на ученике и 
студенте који већ користе стипендију Фондације, као и на кандидате из уметничких 
струка.) 

Накнадна тестирања неће се организовати. 
Само пријаве кандидата који су учествовали на  тестирању биће 

разматране у поступку одлучивања о додели стипендија Фондације у школској 
2009/2010. години. 

ЗА СТИПЕНДИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ УМЕТНИЧКИХ СТРУКА МОГУ СЕ 
ПРИЈАВИТИ КАНДИДАТИ КОЈИ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ПСИХОЛОШКОМ 
ТЕСТИРАЊУ, сем кандидата који студирају историју музике, музичку педагогију, 
музикологију, театрологију и друге теоријске одсеке на високошколским установама из 
области уметности и на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности, за 
које је предвиђено обавезно учешће на психолошком тестирању. 
III Заинтересовани кандидати подносе пријаву за тестирање и доделу стипендија 
Републичкој фондацији за развој научног и уметничког подмлатка, Београд, 
Захумска 14. 

Пријаве за стипендију са потребном документацијом подносе се до                    
23.октобра 2009. године. Пријава се може добити сваког радног дана у служби 
Фондације или преузети са сајтова Министарства просвете и Универзал банке у 
Београду (www.mp.gov.rs i www.ubbad.rs). У пријави кандидат треба да наведе све 
чињенице које су од значаја за остваривање права на стипендију према условима из 
овог Позива, као и да приложи одговарајућа документа. Уз пријаву кандидат подноси 
следећа документа:  

- Уверење о уписаној години студија (за ученике: потврда о упису средње 
школе) за школску 2009/2010. годину; 

- уверење о просеку оцена током претходних година студија (сведочанства о 
успеху у школи - за средњошколце; уверење о дипломирању и потврда о оствареном 
просеку оцена на студијама за студенте докторских академских студија); 

- дипломе за посебне успехе на такмичењима знања и уметничким 
такмичењима и др. (кандидати прилажу  копије наведених докумената );  

- извод из евиденције Националне службе за запошљавање, који не може 
бити старији од 3 месеца, да кандидат није у радном односу (само за студенте 
дипломских академских - мастер, специјалистичких академских  и докторских  
студија).  



IV Избор корисника стипендија обавиће се рангирањем кандидата на основу 
резултата психолошког тестирања и успеха показаног током школовања.  

Избор корисника из области уметности обавља се на основу претходно 
показаних резултата у уметничком раду и усавршавању (оцене из школе – студија, 
награде за уметничке резултате и др.)         

Листа добитника стипендија биће објављена на сајту Министарства 
просвете. 

Права и обавезе корисника стипендије дефинишу се Уговором о додељивању 
стипендија за школску 2009/2010. годину. 

Висина стипендије одређује се према Правилнику о коришћењу средстава 
Републичке фондације.  

Поред стипендија, Фондација ће, у зависности од расположивих средстава, 
стипендистима обезбеђивати материјалну подршку за стручно усавршавање у земљи и 
иностранству и за похађање течајева страних језика.  

Стипендисти Фондације су ослобођени плаћања накнаде за постдипломске 
студије (мастер, специјалистичке академске и докторске студије).  

Корисник стипендије не може истовремено користити и друге стипендије и 
кредите (из Буџета Републике Србије) односно уколико их користи, дужан је да, по 
добијању стипендије Фондације, престане са њиховим коришћењем. 

Све  додатне информације можете добити на телефон 2403- 547 и 3806- 914.  
 
 

 


