СТИПЕНДИСТИ ФОНДА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“
У ШКОЛСКОЈ 2005/2006. ГОДИНИ.
У току 2005. године после два расписана конкурса 12 студената је примало стипендију у износу
од 10.000 динара.
1.

У области физика, хемија, биологија, математика, механика, геонауке; ГРУПА 1:
Костић Ивана (9,71)
Кепчија Ненад (9,64)
Крако Нина
(9,11)

2.

У области медицина, стоматологија, фармација; ГРУПА 2:
Грбатинић Иван (9,50)
Бјелобрк Јована (9,00)
Максимовић Милена (9,00)

3.

У области историја, археологија, етнологија, историја уметности, економија, менаџмент,
маркетинг, политичке науке, социологија, педагогија, демографске науке, право,
психологија, комуникације, књижевност, језик; ГРУПА 3:
Урошевић Данка (10,00)
Пјевац Јелена (9,80)
Дмитровић Горан (9,17)

4.

У
области
машинство,
индустријски
софтвер,
информатика,
електроника,
телекомуникације, саобраћај, грађевинарство, архитектура, управљање водама, материјали
и хемијске технологије, енергетске технологије; ГРУПА 4:
Мартиновић Ивана ( 9,31)
Торма Александар (8,93)
Рајаковић Саша (8,52)

5.

У области биотехника и биотехнологије (пољопривреда, ветерина); ГРУПА 5
nије било пријављених кандидата.

Услови за стицање стипендије су идентични у сва три до сада расписана конк- урса.
Стипендија се додељује у месечном нето износу од 10.000 динара.
Стипендија се прима једну годину од потписивања уговора.
Стипендиста преузима обавезе да ће током добијања стипендије наставити студије на
факултету на којем је остварио услове за добијање стипендије.
Четврти Конкурс „ 10.000 динара за најбољег студента“ за школску 2007/2008. годину ће бити
расписан следеће недеље и биће отворен вероватно до краја октобра са истим условима као и у
претходним конкурсима.
Конкурс се објављује у „М“ новинама и на локалној телевизији, након истека октобарског
испитног рока.
Фонд је поред наведених студената, у току школске 2005/2006. године, стипендирао и
Томашевић Драгану, студенткиња и атлетичарка, која је статус стипендисте стекла захваљујући
изузетним спортским резултатима ( седмо место на светском првенству у атлетској дициплини
бацање диска).
Поред тога Фонд је током три године доделио и 26 једнократних материјалних помоћи
студентима, ученицима затим ђацима генерације.

СТИПЕНДИСТИ ФОНДА „АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ“
ШКОЛСКЕ 2006/2007. ГОДИНЕ.
У току школске 2006/2007. године статус стипендисте Фонда има 11 студената.
Стипендија се прима једну годину у нето износу од 10.000 динара месечно.
ГРУПА 1 - Физика, хемија, биологија, математика, механика, географија:
Соларевић Милица (10.00),
Кепчија Ненад (9.76)
ГРУПА 2 - Медицина, стоматологија, фармација:
Грбатинић Иван (9,50),
Петровић Марко (9,33)
ГРУПА 3 - Археологија, етнологија, историја уметности, историја, економија, менаџмент,
маркетинг, политичке науке, социологија, педагогија, демографске науке, право, психологија,
књижевност, језик:
Трнић Ивана (9.83)
Матаруга Душица (9.67)
Соларевић Ивана (9.56)
ГРУПА 4 - Машинство, индустријски софтвер, информатика, електроника, телекомуникације,
саобраћај, грађевинарство, архитектура, управљање водама, материјали и хемијске технологије,
енергетске технологије:
Дугошија Милош (9.65),
Добрић Горан (9.43)
Николић Иван (9,43)
Рауш Новка (9.40)
ГРУПА 5 - биотехника и биотехнологије (пољопривреда, ветерина)
Није било пријављених кандидата.
Од 24 студента који су конкурисали за стипендију 22 студента су испуњавала услове тражене
конкурсом а 11 студената је стекло статус стипендисте у складу са условима прописаних
конкурсом за сваку студијску групу.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА ФОНДА АТАНАСИЈЕ СТОЈКОВИЋ ЗА 2007/08 ГОДИНУ.
ГРУПА 1 - Физика, хемија, биологија, математика, механика, геонауке укупно 3 стипендије
ДОБИЛИ СТИПЕНДИЈУ
СОЛАРЕВИЋ МИЛИЦА
Географија ПМФ Нови Сад
3. година
ГРУЈИЋ АНДРИЈАНА
Географија-информатика ПМФ Нови Сад
2. година
ТРИФУНОВИЋ СВЕТЛАНА
Математика-информатика ПМФ Нови Сад 2. година
НИСУ ДОБИЛИ
ЦВИЈЕТИЋ ИЛИЈА
Хемијски факултет - Београд
4. година
ГРУПА 2 - Медицина, стоматологија, фармација укупно 2 стипендије
ДОБИЛИ СТИПЕНДИЈУ
МАРКО ПЕТРОВИЋ
Медицински факултет

2, година

10.00
9.12
9.12
9.00

9.43

ГРУПА 3 - Археологија, етнологија, историја уметности, историја, економија, менаџмент, маркетинг,
политичке науке, социологија, педагогија, демографске науке, право, психологија, књижевност, језик
укупно 1 стипендија
ДОБИЛИ СТИПЕНДИЈУ
ПАВЛОВИЋ ЈАСМИНКА
Правни факултет - Нови Сад
2. година 9.71
МИШЧЕВИЋ ИВА
Правни факултет - Нови Сад
2. година 9.71
СОЛАРЕВИЋ ИВАНА
Економски факултет - Суботица
3. година 9.67
НИСУ ДОБИЛИ
ТИНТАРОВИЋ ОЛИВЕРА
Филозофски факултет Н.С. - Психологија
2. година 9.21
ЦВИЈЕТИЋ МИЛАНА
Филолошки факултет - Београд
2. година 9.18
ГРУПА 4 - Машинство, индустријски софтвер,информатика, електроника, телекомуникације,
саобраћај,грађевинарство, архитектура, управљање водама, материјали и хемијске технологије,
енергетске технологије - укупно 3 стипендије
ДОБИЛИ СТИПЕНДИЈУ
ДОБРИЋ ГОРАН
Електротехнички факултет енергетика
3. година 9.58
ДУГОШИЈА МИЛОШ
Електротехнички факултет електроника
3. година 9.36
БОЈАНИЋ БИЉАНА
ФТН Нови Сад
5. година 9.33
ЧУПЕЉИЋ МАРИЈАНА
ФТН Нови Сад
2. година 9.33
НИСУ ДОБИЛИ
НИКОЛИЋ ИВАН
Машински
3. година 9.25
МАРТИНОВИЋ ИВАНА
Графичко инжењерство и дизајн , ФТН НС 5. година 9.14
ВУКОЛИЋ ЈОВАНА
Саобраћајни
5. година
НОВКА РАУШ
ФТН Нови Сад
3. година 9.00
РАУШ ЗОРИЦА
ФТН Нови Сад
4. година 8.88
МИЛОВАНОВИЋ РАНКО
ФТН Нови Сад
3. година 8.88
МАРМЕЛИЋ МАРИНА
Архитектонски факултет Београд
3. година 8.77
ГРУПА 5 - биотехника и биотехнологије укупно 1 стипендија
НИЈЕ БИЛО ПРИЈАВА
ДАБИЋ ВЛАДИМИР
АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ
НЕ ИСПУЊАВА УСЛОВЕ

Стипендије Фонда Атанасије Стојковић за 2006/2007. годину добило је 11 студената од укупно
22 која су конкурисала у законском року. Услове Конкурса испунио је 21 студент. У групи 1. су
додељене три стипендије. У групи 2. је додељена једна стипендија. У групи 3. су додељене три
стипендије. У групи 4. су додељене четири стипендије. У групи 5. није било кандидата.
Већи број стипендија од броја предвиђеног конкурсом је додељен у групама 3. и 4. због исте
просечне оцене кандидата а Соларевић Ивани је стипендија додељена у складу са правилником
Фонда да се студентима са просечном оценом 9.50 и већом стипендија додељује без обзира на
редослед унутар групе. Одлуком Управног одбора Фонда осталих десет студената који су
испунили услове добиће једнократну помоћ у износу од 10 000 динара.
правни одбор
Фонда Атанасије Стојковић

