
У складу са чланом 7 Правилникa о коришћењу средстава Фонда за стипендирање и подстицање 

напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета у Новом 

Саду, на седници Савета Фонда одржаној 23. јануара 2017. године, донета је 

 

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

о додели стипендија у школској 2016/2017. години 

 

Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о додели стипендија у школској 2016/2017. години донета 

на седници Савета Фонда одржаној 18. јануара 2017. године, тако што се у Групи II, додељују још 

две стипедије и то: студенткињи Економског факултета Универзитета у Новом Саду Катарини 

Сабо - мастер студије, 1. година и студенту Пољопривредног факултета Универзитета у Новом 

Саду Александру Миљатовићу - мастер студије, 1. година. 

 

На основу ове Одлуке, расподела стипедија у Групи II за наведена два факултета је следећа: 

 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  

1. Никола Васић - мастер студије, 1. 

2. Катарина Сабо - мастер студије, 1.  

 

ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ  

1. Дубравка Ужар - мастер студије, 1. 

2. Александар Миљатовић - мастер студије, 1. 

 

Одлука о додели стипендија у школској 2016/2017. години донета на седнице Савета Фонда 

одржаној 18. јануара 2017. године у преосталом делу остаје непромењена. 

 

Одлука о допуни Одлуке о додели стипендија у школској 2016/2017. години донета на седници 

Савета Фонда одржаној 23. јануара 2017. године, биће објављена на веб сајту Универзитета у 

Новом Саду. 

 

На основу ове Одлуке извршиће се допуна ранг листе кандидата пријављених на Конкурс која је 

саставни део Одлуке о додели стипендија у школској 2016/2017. години (Савет Фонда, 18. јануар 

2017. године, са допунама од 23. јануара 2017. године) и израдити пречишћен текст Одлуке о 

додели стипендија у школској 2016/2017. години и исти ће бити објављени на веб сајту 

Универзитета у Новом Саду. Кандидати незадовољни Одлуком Савета Фонда (Савет Фонда, 18. 

јануар 2017. године, са допунама од 23. јануара 2017. године) могу поднети захтев за 

преиспитивање Одлуке до 31. јануара 2017. године. 

 

 

 

САВЕТ ФОНДА 

 

 

 


