На основу чл. 2. Правила Фонда Атанасије Стојковић за рад са талентованом децом, стипендирање и
награђивање студената и ученика са територије општине Сремска Митровица и Конкурса објављеног у медијима
(„М“ новинама 08.10.2008. године, Сремским новинама 08.10.2008. године, као и на сајту Града Сремске
Мировице, www.sremskamitrovica.org.yu и на сајту Фонда Атанасије Стојковић, www.fondas.edu.rs),
Управни одбор Фонда Атанасије Стојковић доноси

ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ЗА ШКОЛСКУ 2008/2009. ГОДИНУ
на основу услова и резултата Другог конкурса
„12.000 динара месечно за најбоље студенте“

Одлуку о додели стипендија студентима за школску 2008/2009. годину донео је Управни одбор Фонда Атанасије
Стојковић на седници одржаној дана 07.11.2008. године, на основу услова Другог конкурса и постигнутих
резултата пријављених кандидата. Студенти који су стекли статус стипендисте Фонда Атанасије Стојковић у
школској 2008/2009. години су следећи:
ГРУПА 3 - Историја, археологија, етнологија, историја уметности, економија, менаџмент, маркетинг, политичке
науке, социологија, педагогија, демографске науке, право, психологија, књижевност, језик:
Крстић Јелена

1604988895012

Босут

Јовановићева 1

9,89

Соларевић Ивана

2809986895036

Сремска Митровица

Петра Крањчевћа
26

9,74

Павловић Миљана

1509988895036

Сремска Митровица

М. Перичина 12/1

9,71

Стефањук Катарина

2103989895002

Сремска Митровица

В.Чубриловића 19

9,67

Николић Ружица

0702989895014

Гргуревци

Маршала Тита 89

9,56

Лазић Милана

2403988757920

Сремска Митровица

Стари мост 11

9,55

Мишчевић Ива

1110987715042

Мачванска Митровица

Браће Ћулибрк 8

9.50

ГРУПА 4 - Машинство, индустријски софтвер, информатика, електроника, телекомуникације, саобраћај,
грађевинарство, архитектура, управљање водама, материјали и хемијске технологије, енергетске технологије:
Богићевић Вања

1602989895021

Сремска Митровица

Пушкинова 17/2

9,62

ГРУПА 6 - Ликовна уметност, примењена уметност, музичка и драмска уметност:
Танасијевић Јасна

0112988895000

Сремска Митровица

Матије Хуђи 70/10

9,70

Образложење:
Стипендије Фонда Атанасије Стојковић на основу услова Другог конкурса „12.000 динара месечно за најбоље
студенте“ у школској 2008/2009. години, добило је 9 студената колико их се и пријавило на расписани конкурс.
У ГРУПИ 3 - археологија, етнологија, историја уметности, историја, економија, менаџмент, маркетинг,
политичке науке, социологија, педагогија, демографске науке, право, психологија, књижевност и
језик додељенo je 7 стипендијa.
У ГРУПИ 4 - машинство, индустријски софтвер, информатика, електроника, телекомуникације, саобраћај,
грађевинарство, архитектура, управљање водама, материјали и хемијске технологије, енергетске
технологије додељенa je 1 стипендијa.
У ГРУПИ 6 - ликовна уметност, примењена уметност, музичка и драмска уметност додељена je 1 стипендија.
Стипендија Фонда Атанасије Стојковић додељује се на период од 1 године - почев од исплате за месец октобар
2008. године па завршно са исплатом за месец септембар 2009. године.
Стипендија се додељује у месечном нето износу од 12.000 динара.
Стипендиста преузима обавезе да ће током добијања стипендије
остварио услове за добијање стипендије.

наставити студије на факултету на којем је

Стипендиста не може истовремено бити и корисник стипендија Министарства науке, Фонда Владе за младе
таленте Републике Србије и Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка.

Дана. 07. 11. 2008. године

Председник Управног одбора Фонда
Атанасије Стојковић
др Слађана Миленковић

