
 
 
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
МИНИСТАРСТВО НАУКЕ, ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА И ИНОВАЦИЈА 

ФОНД ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

На основу Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник 
РС”, бр. 71/08, 44/09, 37/11, 19/12, 86/12, 102/12, 56/13, 87/13, 64/14, 114/14, 59/15, 80/16, 101/16, 

115/17, 50/18, 54/18, 84/18, 84/19, 140/20, 141/21, 125/21, 127/22 и 13/23) 

расписује се 

КОНКУРС 
ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ ДО 1050 НАЈБОЉИХ СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ 

ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И ДО 500 СТУДЕНАТА ЗАВРШНЕ ГОДИНЕ 
МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА СА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА ЧИЈИ ЈЕ 

ОСНИВАЧ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ 
 
 
УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ: 

 
1) да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице, у складу са Законом о 

избеглицама („Сл. гласник РС" бр. 18/1992, "Сл. лист СРЈ" број 42/2002 - СУС, "Сл. гласник 
РС", бр. 30/2010, 107/2012 - др. закон); 

2) да имају пребивалиште у Републици Србији, односно боравиште – за лица која имају 
статус избеглице; 

3) да су у школској 2022/23. години уписани у завршну годину основних академских студија, 
интегрисаних академских студија или мастер академских студија на факултетима и 
универзитетима чији је оснивач Република Србија; 

4) да им је просечна оцена најмање 8,50 у току претходних година студија (за студенте 
завршних година основних академских студија и интегрисаних академских студија), а за 
студенте мастер академских студија да им је просечна оцена најмање 8,50 са основних 
академских студија; 

5) да су положили све испите из претходних година студија; 
6) да нису навршили 25 година живота - за студенте основних академских студија, односно 

да нису навршили 27 година живота - за студенте мастер академских студија и студенте 
интегрисаних академских студија до датума расписивања конкурса. 

 
Стипендије по конкурсу ће се додељивати по образовно-научним пољима и то по следећим 
квотама:  
 
 
 
 
 



 
1) За основне академске студије и интегрисане академске студије број стипендија по 

образовно-научним пољима је:  
 
 
 
 
 
Образовно – научно поље 

 
Број стипендија које 
додељује Фонд у оквиру 
образовно – научног 
поља за студенте 
основних академских и 
интегрисаних 
академских студија 

Број буџетских места за 
прву годину студијских 
програма основних 
академских и 
интегрисаних 
академских студија у 
школској 2022/23. 
години, по образовно – 
научном пољу  

 
Поље друштвено-
хуманистичких наука 

 
до 392 стипендије 

 
8589 

 
Поље медицинских наука 
 

 
до 104 стипендије 

 
2277 

 
Поље природно – 
математичких наука 

 
до 115 стипендија 

 
2507 

 
Поље техничко – 
технолошких наука 

 
до 399 стипендија 

 
8754 

 
Поље уметности  
 

 
до 23 стипендије 

 
506 

Поље интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и 
трансдисциплинарних студија 

 
до 17 стипендија 

 
377 

 
УКУПНО: 
 

 
1050 стипендија 

 
23010 

 
 

2)  За мастер академске студије број стипендија по образовно-научним пољима је:  
 
 
 
 
 
Образовно – научно поље 

 
Број стипендија које 
додељује Фонд у оквиру 
образовно – научног 
поља за студенте мастер 
академских студија 

Број буџетских места за 
прву годину студијских 
програма мастер 
академских студија у 
школској 2022/23. 
години, по образовно – 
научном пољу  

 
Поље друштвено-
хуманистичких наука 

 
до 141 стипендије 

 
2449 

 
Поље медицинских наука 
 

 
до 2 стипендије 

 
36 



 
Поље природно – 
математичких наука 

 
до 65 стипендија 

 
1133 

 
Поље техничко – 
технолошких наука 

 
до 252 стипендије 

 
4383 

 
Поље уметности  
 

 
до 25 стипендија 

 
427 

Поље интердисциплинарних, 
мултидисциплинарних и 
трансдисциплинарних студија 

 
до 15 стипендија 

 
263 

 
УКУПНО: 
 

 
до 500 стипендија 

 
8691 

 
Фонд за младе таленте је утврдио квоте за број стипендија по образовно-научним пољима 

анализом доступних података о броју буџетских места за прву годину студијских програма 
основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија за високошколске 
установе чији је оснивач Република Србија у школској 2022/2023. години. Образовно-научна поља 
су подељена у складу са Исходима акредитација високошколских установа и студијских програма 
у Републици Србији које је усвојило Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у 
високом образовању. 

 
* 

У зависности од висине средстава у буџету за 2023. годину и у складу са Одлуком о 
образовању Фонда, биће утврђен број стипендија и висина новчаног износа стипендије. 

 
* 
 

У случају да број кандидата завршне године основних и интегрисаних академских студија 
по образовно-научним пољима, који испуњавају све услове Конкурса и имају потпуну 
електронску пријаву буде већи од максималног броја стипендија које се могу доделити по 
Конкурсу, критеријум за селекцију кандидата који ће се применити до максималног броја 
стипендија за завршну годину основних и интегрисаних академских студија по образовно-
научним пољима, биће просечна оцена изражена на две децимале, стечена у току претходних 
година основних академских студија (предност ће имати кандидати са вишом просечном оценом). 

 
У случају да број кандидата завршне године мастер академских студија по образовно-

научним пољима, који испуњавају све услове Конкурса и имају потпуну електронску пријаву буде 
већи од максималног броја стипендија које се могу доделити по Кокурсу, критеријум за селекцију 
кандидата који ће се применити до максималног броја стипендија за завршну годину мастер 
академских студија по образовно-научним пољима, биће просечна оцена изражена на две 
децимале, стечена у току основних академских студија (предност ће имати кандидати са вишом 
просечном оценом). 

* 
 
 Студенти који добију стипендију и закључе Уговор о стипендирању имају обавезу да по 
завршетку студија обаве плаћену стручну праксу у органима јавне управе или институцијама чији 
је оснивач Република Србија у трајању од минимум 3 месеца а максимум 9 месеци.  
 
 



* 
 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС 
 

Кандидати који се пријављују на конкурс путем електронске пријаве, посредством система 
еТаленти и услуге на Портал еУправа путем линка - https://euprava.gov.rs/usluge/7448. 
 
Услуга еТаленти је у потпуности бесплатна услуга која омогућава кандидатима да поднесу пријаве 
на конкурс.  

Да би кандидат покренуо ову услугу, потребно је да буде регистрован корисник Портала еУправа и 
да буде пријављен мобилном апликацијом ConsentID или квалификованим електронским 
сертификатом. 

Уколико немате регистрован налог на Порталу еУправа, упутство је доступно ОВДЕ. 
 
Упутство како да се пријавите мобилном апликацијом ConsentID доступно је ОВДЕ. 

Приликом подношења пријаве на Портал еУправа кандидат мора имати обавезна оригинална 
документа која ће приложити у електронску пријаву и то: 
 
За студенте завршне године основих академских студија и интегрисаних академских студија 
неопходна је оригинал потврда о упису на завршну годину основних или интегрисаних академских 
студија на факултету чији је оснивач Република Србија за школску 2022/23. годину, која обавезно 
треба да садржи наведен степен студија, назив студијског програма, дужину трајања студија и 
укупан број ЕСПБ бодова уписаног студијског програма, као и оригинал потврда да су положени 
сви испити са претходних година студија до тренутка пријаве на конкурс, а која треба да садржи 
остварену просечну оцену и број остварених ЕСПБ бодова, односно податак да су испуњене све 
обавезе за упис на завршну годину основних или интегрисаних академских студија, као и 
информацију колико семестара трају студије. 
 
За студенте завршне године мастер академских студија неопходна је оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о завршеним основним академским студијама са просечном 
оценом, као и оригинал потврда о упису на завршну годину мастер академских студија на 
факултету чији је оснивач Република Србија за школску 2022/23. годину, која обавезно треба да 
садржи степен студија, назив студијског програма, дужину трајања студија и укупан број ЕСПБ 
бодова уписаног студијског програма. 
 
За студенте који су уписани на завршну годину мастер академских студија које трају две године, 
неопходан је и оригинални документ да су положени сви испити са прве године мастер академских 
студија са наведеним бројем остварених ЕСПБ бодова, односно да су испуњене све обавезе за упис 
на завршну годину мастер академских студија. 
 
Сви кандидати приликом електронске пријаве морају поседовати динарски текући рачун у банци 
која послује на територији Републике Србије, отворен на своје име. 
 

Рок за електронску пријаву на конкурс је од 16. марта 2023. године до 16. априла 2023. године. 
 

 
 
 

https://euprava.gov.rs/usluge/7448
https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/registracija-kvalifikovanim-elektronskim-sertifikatom
https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/prijava-mobilnom-aplikacijom


Текст конкурса биће објављен на званичној интернет презентацији Министарства науке, 
технолошког развоја и иновација – www.nitra.gov.rs и Фонда за младе таленте Републике Србије 
– www.fondzamladetalente.gov.rs 

 

Незадовољни кандидати ће моћи да изјаве приговор на Листу прелиминарних резултата у 
року од три дана од дана њеног објављивања на интернет презентацији Министарства науке, 
технолошког развоја и иновација – www.nitra.gov.rs. Приговори који пристигну након истека тог 
рока неће бити узети у разматрање, док ће благовремено пристигли приговори бити разматрани, 
након чега ће се објавити Листа добитника стипендије по конкурсу. 

 
Након објављивања Листе добитника стипендије по конкурсу кандидати ће од стране Фонда 

за младе таленте добити писану инструкцију о терминима закључења уговора и начину достављања 
оригиналне документације која је приложена у електронску пријаву, ради провере веродостојности 
и исправности докумената. Свако достављање различитих докумената, докумената са различитим 
датумом, садржајем и формом у односу на документ који је приложен у пријави сматраће се 
неваљаним и кандидат ће бити уклоњен са Листе добитника стипендије, а Уговор о стипендирању 
неће бити закључен. 
 

Све информације о конкурсу биће објављене на званичној интернет презентацији 
Министарства науке, технолошког развоја и иновација – www.nitra.gov.rs и Фонда за младе 
таленте Републике Србије – www.fondzamladetalente.gov.rs а кандидати се могу информисати 
путем адресе електронске поште fond@nitra.gov.rs путем телефонске линије 011/3110785 
сваког радног дана у периоду од 10:00 до 12:00 часова  или путем вибер апликације 
на телефону 064/8166010. 

http://www.nitra.gov.rs/
http://www.fondzamladetalente.gov.rs/
http://www.nitra.gov.rs/
http://www.nitra.gov.rs/
http://www.fondzamladetalente.gov.rs/
mailto:fond@nitra.gov.rs

