На основу чл.2., чл.3., чл.6. и чл.12. Правила Фонда »др Милош-Миша Смиљковић«,
Управни Одбор Фонда је на седници одржаној дана 19.10.2016.године, донео Одлуку
бр.1/2016, на основу које се расписује

КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ ДВЕ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У
БЕОГРАДУ - МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И ТО: ЈЕДНОМ СТУДЕНТУ ЗАВРШЕНЕ IV И ЈЕДНОМ
СТУДЕНТУ ЗАВРШЕНЕ V ГОДИНЕ СТУДИЈА
За доделу ДВЕ новчане награде могу конкурисати студенти који испуњавају следеће
критеријуме:
1.Завршена IV година и уписана V година студија медицине са просечном оценом
током студија - 8,50 и изнад 8,50;
2. Завршена V година и уписана VI година са просечном оценом током студија 8,50 и изнад 8,50;
3
II.

3. Слабије материјално стање студента.
Заинтересовани студенти/студенткиње су у обавези да у периоду од 25.10.2016.– 25.11.2016.
године Медицинском факултету у Београду, др Суботића 8, преко Писарнице Факултета
поднесу Пријаву (са назнаком: за Правну службу), коју студенти пишу сами у слободној
форми и која треба да садржи назив: Фонд „др Милош-Миша Смиљковић“, кратку
биографију, број мобилног и фиксног телефона за контакт и следећу потребну
документацију:
1. Уверење о уписаној V, односно VI години студија медицине са свим положеним
испитима и просечној оцени током студија из претходних година;
2. Ако студент станује у студентском дому или као подстанар подноси доказ - (Потврду
из Дома; Уговор закључен између подстанара и станодавца или оверену Изјаву два сведока);
3. Очитана лична карта у фотокопији;
4. Уверење о материјалном стању, односно Уверење о укупном месечном приходу
домаћинства и месечном приходу по члану домаћинства у претходних 6 месеци;
5. Доставити Попуњену Изјаву (преузети са сајта Медицинског факултета у Београду).
Напомена: Доказ под бр.1. прибавља надлежна служба Факултета, а доказе под бр.2.,
бр.3. и бр.4. прибављају студенти.
Додатне информације могу се добити у Правној служби Факултета сваког радног дана
у периоду од 12.00. - 14.00.h. (II спрат, соба 316, тел.за контакт:011/36-36-360).

Председник Управног Одбора
Фонда „др Милош-Миша Смиљковић“
Проф.др Зоран Џамић, с.р.

