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На основу члана 6. Статута Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и 

супруге Даринке од 26.12.2011. године, Одбор Фондације Милана Стефановића-

Смедеревца и супруге Даринке, на седници одржаној 26.03.2012. године, донео је 

следећу 

 

 

О Д Л У К У 

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА 

 ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉЕ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКЕ РАДОВЕ 

СТУДЕНАТА ИЗ ОБЛАСТИ МЕНАЏМЕНТА И ТРГОВИНЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

У циљу подстицања бољег успеха на студијама и развијања интересовања 

за научно-истраживачки рад студената основних академских студија, односно 

интегрисаних основних академских и мастер студија, као и студената основних 

студија започетих по прописима који су важили до доношења Закона о високом 

образовању, Фондација Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке 

додељује награде за најбоље научно-истраживачке радове студената из области 

менаџмента и трговине на Универзитету у Београду, израђене у школској 

2011/2012. години. 

Члан 2. 

У обзир ће се узимати само научни радови које је дело једног аутора. 

Члан 3. 

 Појединачна награда за најбоље научно-истраживачкие радове износи 

30.000,00 динара и доделиће се највише 30 награда. 

Члан 4. 

 Потребна документација: 

 ПРИЈАВА (Образац бр. 1 – преузети (PDF) са интернет странице 

Универзитета у Београду  www.bg.ac.rs – Конкурси Универзитета или подићи у 

згради Ректората, Студентски трг 1, у портирници),  

 НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД у штампаној и електронској форми 

 Две потписане рецензије од стране професора Универзитета у Београду  

 УВЕРЕЊЕ о упису школске 2011/2012. године.  

 ФОТОКОПИЈА ЛИЧНЕ КАРТЕ. 

Члан 5. 

Рок за пријављивање радова је до 30.09. 2012. године. 

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 

1 са назнаком за Конкурс Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге 

Даринке.  

 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора 

за инвестиције и управљање имовином Универзитета задужбина и фондова, на 

телефон 3207-426, и на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs – Конкурси 

Универзитета. 
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Члан 6. 

 Избор кандидата за доделу награда обавља Одбор Фондације и одлуку 

објављује на интернет страници Универзитета www.bg.ac.rs на страници 

Фондације Милана Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке.  

 На одлуку о додели  награда студент има право приговора  Одбору 

Фондације,  у року од 8 дана од дана објављивања одлуке на интернет страници 

Универзитета у Београду  www.bg.ac.rs на страници Фондације Милана 

Стефановића-Смедеревца и супруге Даринке. 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 

 

 

                                                                   Проф. др Маја Леви-Јакшић 
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