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На основу члана 6 став 4 Статута Фондацијe „Гордана Јокић Кашиковић и 
Драгиша Кашиковић“, 03 број: 06-1599/4-15 од 15. априла 2015. године, Одлуке 
Одбора Фондације „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“о 
расписивању Конкурса за доделу „Награде Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша 
Кашиковић“, 03-18 број: 612-3497/1-21 од 9. септембра 2021. године, Предлогa 
Универзитета у Београду – Технолошко-металуршког факултета број 1993/1 од 15. 
новембра 2021. године, дописа Универзитета у Београду - Машинског факултета, 
30/1 од 11. јануара 2022. године и Предлога Универзитета у Београду - 
Електротехничког факултета, број 1727 од 30. новембра 2021. године, Одбор 
Фондацијe „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, на седници 
одржаној 26. јануара 2022. године, донео је следећу:                                       
  

О Д Л У К У 
 

ДОДЕЉУЈЕ СЕ „Награда Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“ 
у нето износу од по 300 евра у динарској противвредности према званичном 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, следећим студентима: 

 
1. Тамари Јанковић, студенткињи Технолошко-металуршког факултета, која је 

у претходној школској години завршила основне академске студије са 
просечном оценом 10,00,  

2. Марку Шушњару, студенту Електротехничког факултета, који је у 
претходној школској години завршио основне академске студије са 
просечном оценом 10,00 и 

3. Катарини Обрадовић, студенткињи Електротехничког факултета, за научно-
истраживачки рад: Dеsign of LLC Resonant Tank in a Low Power DC/DC Power 
Converter, 2021, IcETRAN (pp. 1-6). IEEE.  

 
О б р а з л о ж е њ е  

 
Одбор Фондације „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, на 

седници одржаној 9. септембра 2021. године, расписао је 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 Универзитета у Београду – Технолошко - металуршког факултета, 
Машинског факултета и Електротехничког факултета, 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 и  

 
 



 
 
3. Једну награду студенту или студенткињи за најбољи научно-истраживачки 

рад, односно стручни рад студента, не мора бити први аутор.  
Конкурсом је прописано да се пријаве подносе у року од 15. септембра до 10. 

новембра 2021. године.  
Чланом 4 Одлуке о расписивању Конкурса за доделу „Награде Гордана Јокић 

Кашиковић и Драгиша Кашиковић“, 03-18 број: 612-3497/1-21 од 9. септембра 2021. 
године, утврђено је да се пријаве подносе Технолошко-металуршком факултету, 
Машинском факултету и Електротехничком факултету Универзитета у Београду, 
који врше обраду пријава са пратећом документацијом и предлоге одлука о додели 
награде достављају на одлучивање Одбору Фондације најкасније до 30. новембра 
текуће године. Истим чланом утврђено је да ће Одлукa о додели награда бити 
објављена на интернет страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs, у делу 
„Стипендије и конкурси“, као и на огласним таблама и интернет страницама 
Технолошко-металуршког, Машинског и Електротехничког факултета. 

Чланом 6 став 4 Статута Фондацијe „Гордана Јокић Кашиковић и Драгиша 
Кашиковић“, 03 Број: 06-1599/4-15 од 15. априла 2015. године, прописано је да 
одлуку о додели награда доноси Одбор Фондације.  

Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки факултет и Универзитет 
у Београду - Електротехнички факултет доставили су предлоге добитника Награда, 
док је Универзитет у Београду – Машински факултет обавестио Одбор Фондације да 
по расписаном конкурсу нема кандидате за Награду. 

Одбор Фондације размотрио је достављене предлоге назначених факултета и 
донео Одлуку као у диспозитиву. 
 
   
  ПРЕДСЕДНИК 
  ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 
   
  _______________________ 
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