
Фондацијa „Гордана Јокић Кашиковић и                        Београд, 30.09.2016. године 
Драгиша Кашиковић“                                                        03 Број: 06-4966/3-16 
11000 Београд, Студентски трг број 1             
                                                                  
 На основу члана 4. Статута Фондацијe „Гордана Јокић Кашиковић и       
Драгиша Кашиковић“, 03 Број: 06-1599/4-15 од 15.04.2015. године, Одбор 
Фондацијe „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, на седници 
одржаној 30.09.2016. године,  доноси 
 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ТРИ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ 

НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОГ, МАШИНСКОГ 
И ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 
Расписује се Конкурс за доделу три новчане награде Фондације „Гордана 

Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“  у износу од по 300 евра у динарској 
противредности (укупно 900 евра), према званичном средњем курсу Народне банке 
Србије на дан уплате, најбољим студентима Технолошко-металуршког факултета, 
Машинског факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду, и 
то: 

1. Једној  студенткињи која је у току претходне школске године завршила 
основне академске, односно интергисане основне академске и мастер академске 
студије у року са највишом просечном оценом. 
  2.  Једном  студенту који је у току претходне школске године завршио 
основне академске, односно интергисане основне академске и мастер академске 
студије у року са највишом просечном оценом.  

3. Једну награду студенту или студенткињи за најбољи научно-
истраживачки рад, односно стручни рад студента, не мора бити први аутор.  
 Студенти са наведених факултета подносе молбе и радове матичним 
факултетима.  
 Потребна документација: 

• пријава на Конкурс, 
• уверење о свим положеним испитима, 
• фотокопија дипломе и личне карте, 
• научно-истраживачки рад, односно стручни рад студента, не мора бити 

први аутор. 
 Рок за подношење пријава је од 30. септембра до 10. новембра 2016. године. 

Пријаве се подносе Технолошко-металуршком факултету, Машинском 
факултету и Електротехничком факултету Универзитета у Београду. 
 Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити од Сектора за 
инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова 
Универзитета, на телефон 3207-426.  

Избор најбољих студената обављају Технолошко-металуршки факултет, 
Машински факултет и Електротехнички факултет и предлоге одлука о додели 
награде достављају Одбору Фондације најкасније до 30. новембра текуће године. 
 На основу предлога факултета, Одбор Фондације ће донети одлуке о додели 
награда. Уколико предложени студенти имају исту просечну оцену, награду добија 
студент и студенткиња који су стекли најмање 60 ЕСПБ бодова у свакој години 
студирања, који нису поновили ни једну годину студија и који су студије завршили 
за краће време. 
 Конкурс о додели награда објавити на огласној табли и сајту Универзитета у 
Београду, огласним таблама Технолошко-металуршког факултета, Машинског 
факултета и Електротехничког факултета Универзитета у Београду.                                                       
                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ   
                                                                                 
                                                                     Профeсор емеритус др Слободан Петровић 


