
 

 

Ф О Н Д А Ц И Ј А  

„MR PH ЉУБИЦА ВОЈТЕХ ДРАГИЋЕВИЋ И ING. OECC. НИКОЛА ДРАГИЋЕВИЋ“ 

 

11 000 Београд, Студентски трг 1, ПИБ: 104743416, Матични број: 17674811, Рачун: 160-352300-88 

Тел: (011) 3207-426, Финансијски послови: (011) 3207-428, Факс: (011) 3207-486  

 

                                                                                                 Београд, 21.10.2019.године           

                                                                         03-14 Број: 612-4224/1-19 

                                                                         МП   

                                                                                                                               

 На основу члана 7. Статута Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и 

ing. оecc. Никола Драгићевић“, број: 06-302/4-12 од 24.01.2012. године, Одбор 

Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“, на 

седници одржаној 21.10.2019.године,  донео је: 

 

 

О Д Л У К У 

 

О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ НАГРАДЕ  

ФОНДАЦИЈЕ „MR PH ЉУБИЦА ВОЈТЕХ ДРАГИЋЕВИЋ И  

ING. ОECC. НИКОЛА ДРАГИЋЕВИЋ“ 

 

 

Члан 1. 

Расписује се Оглас за доделу две новчане награде Фондације „Mr ph Љубица 

Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“.  

Награда се додељује једном магистру фармације и једном дипломираном 

економисти који су дипломирали на Универзитету у Београду - Фармацеутском 

факултету и Универзитету у Београду - Економском факултету. 

На оглас се могу пријавити кандидати који су дипломирали у школској 

2018/2019 години и стекли наведена звања.  

Рангирање пријављених кандидата ће бити вршено на основу дужине 

студирања и остварене просечне оцене студирања. У случају да два или више 

кандидата имају исту просечну оцену, предност ће имати кандидат слабијег 

материјалног стања.  

 

Члан 2. 

Награде у нето износу од по 30.000,00 динара, биће додељене из средстава 

Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“. 

 

Члан 3. 

 Потребна документација: 

• Пријава (Образац преузети у формату PDF са интернет странице 

Универзитета у Београду www.bg.ac.rs – у делу „Стипендије и конкурси“, или у 

портирници зграде Универзитета у Београду на Студентском тргу број 1), 

• Уверење о дипломирању са списком положених испита или фотокопија 

дипломе са додатком дипломе, 

• Уверење о просечном месечном приходу по члану породице 

дипломираног студента за период јануар - јун 2019. године (по потреби доставља се 

накнадно, о чему ће кандидат бити обавештен) и 

• Штампани подаци са електронске личне карте или фотокопија важеће 

личне карте. 

 

http://www.bg.ac.rs/


 

Члан 4. 

 Рок за подношење пријава је од 16.12.2019. године до 31.01.2020. године. 

Пријаве се подносе Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету и 

Универзитету у Београду - Економском факултету. 

Обраду пријава са пратећом документацијом врше факултети и они предлоге 

за доделу награда достављају Одбору Фондације на одлучивање. 

 Одлукa о додели награда биће објављена на огласној табли и интернет 

страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs, у делу „Стипендије и конкурси“, 

као и на огласним таблама и интернет страницама Универзитета у Београду - 

Фармацеутског факултета и Универзитета у Београду - Економског факултета.  

 

Члан 5. 

Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити у Сектору за 

инвестиције и управљање имовином Универзитета и универзитетских задужбина и 

фондација, на телефон (011) 3207-426 и на e-mail: popovm1@rect.bg.ac.rs.   

 

Члан 6. 

Одлуку о расписивању Огласа о додели награда објавити на интернет 

страници Универзитета у Београду: www.bg.ac.rs, у делу „Стипендије и конкурси“, 

на огласним таблама и интернет страницама Универзитета у Београду - 

Фармацеутског факултета и Универзитета у Београду - Економског факултета, као и 

на Facebook страници Студентског парламента Универзитета у  

Београду. 

 

Члан 7. 

На одлуку о додели награде кандидат има право приговора Одбору 

Фондације у року од 8 дана од дана објављивања Одлуке.   

 

 

                                                                                                      

 ПРЕДСЕДНИК  

 ОДБОРА ФОНДАЦИЈЕ 

 

 Проф. др Нада Ковачевић 
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