
На основу члана 24. тачка 7. а у вези са чланом 13. тачка 45. СтатутаГрада Новог Сада –
пречишћентекст („Службени лист Града Новог Сада“, број 43/08), СкупштинаГрадаНовог Сада
на ХД седници од 28. септембра2018. године, доноси

О Д Л У К У ,

О ФИНАНСИЈСКОЈПОДРШЦИ ФОНДУ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ
НАПРЕДОВАЊА ДАРОВИТИХ СТУДЕНАТА И МЛАДИХ НАУЧНИХ РАДНИКА И
УМЕТНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ, ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019.ГОДИНУ

Члан 1.

Овом одлуком одређује се учешће Града Новог Сада у раду Фонда за стипендирање и
подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника
Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту: Фонд) и обавезу пружања финансијске подршке
Града Новог Сада даровитим студентима и младим научним радницима и уметницима, у циљу
стварањауслова за рад и напредовањестудената који постижу високе резултатеу области науке,
образовања и уметности и који поседују одређене квалитете и склоности да се баве научним,
истраживачкими креативним радом, уметношћу и спортом.

Члан 2.

Град Нови Сад се обавезује да као финансијску подршку Фонду обезбеди средства за
стипендирањедесет даровитихстуденатаУниверзитетау Новом Саду.

Стипендија се додељује даровитим студентима у области природно–математичке,
техничке, пољопривредне, технолошке, медицинске, економске, правне, хуманистичке и

интердисциплинарненауке и у областиуметности и спорта.

За школску 2018/2019. годину стипендија се утврђује у нето износу од 17.000,00 динара
увећана за порезе и доприносе у складу са важећим прописима, за десет даровитих студената,
која се додељујемесечно током дванаест месеци.

Средства за финансијску подршку Фонду обезбеђују се у буџету Града Новог Сада на
позицијиГрадске управе за спорт и омладину.

Члан 3.

Овлашћује се Градоначелник Града Новог Сада да именује једног представника Града
Новог Сада у органе управљањаФонда и да са Универзитетому Новом Саду закључи споразум
о сарадњи којим ће се регулисати међусобна права и обавезе које настају у реализацији ове-..
одлуке.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивањау „Службеномлисту Града
Новог Сада“.
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