
еТаленти

Основне информације

Услуга еТаленти омогућава да се поднесу пријаве 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.

Како да остварим услугу

Да бисте покренули ову услугу, потребно је да будете регистровани корисник Портала
еУправа и да будете пријављени мобилном апликацијом ConsentID или квалификованим
електронски сертификатом.

Уколико немате регистрован налог на Порталу еУправа, упутство је доступно ОВДЕ.

Упутство како да се пријавите мобилном апликацијом ConsentID доступно је ОВДЕ.

УСЛОВИ КОЈЕ КАНДИДАТИ ТРЕБА ДА ИСПУЊАВАЈУ СУ:

1. да су држављани Републике Србије или да имају статус избеглице;
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 или мастер академских студија или интегрисаних
академских студија факултета и универзитета 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.

Након што кликнете на зелени тастер Покрени услугу потребно је да попуните образац
пријаве и приложите одговарајућа документа и затим поднесете захтев.

Да ли је потребно нешто да платим?

Не, ова услуга је бесплатна. 

Корисни линкови

За више информација о самом конкурсу видети: fondzamladetalente.gov.rs

Правни основ

Одлука о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије („Службени гласник

https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/registracija-kvalifikovanim-elektronskim-sertifikatom
https://eid.gov.rs/sr-Cyrl-RS/prijava-mobilnom-aplikacijom
https://www.fondzamladetalente.gov.rs


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 13/22).

Како да знам да је захтев успешно поднет?

Пријава попуњена електронским путем се прослеђује у информациони систем који је
доступан овлашћеном лицу Фонда за младе таленте који прима захтев (претрага датих
захтева врши се по ЕГН броју). 

Информација да је пријава успешно послата кориснику се шаље мејлом и смс
обавештењем на адресу електронске поште за пријем обавештења из корисничког
налога и број телефона, уколико је унет на корисничком профилу.


