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На основу члана 7. и члана 12. става 2. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, бр.51/2009 и 

99/2011 – др. закон), чл. ___ Оснивачког акта… и чл. ___Статута…. , председник Универзитетског 

спортског савеза Новог Сада доноси: 

 

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА УЧЕШЋЕ У ЗИМСКИМ ЕДУКАТИВНИМ И 

РЕКРЕАТИВНИМ  АКТИВНОСТИМА ЗА  НАЈБОЉЕ РАНГИРАНE СТУДЕНТEВИСОКОШКОЛСКИХ 

УСТАНОВАСА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Опште одредбе 

Члан 1. 

Овим правилником уређују се услови и критеријуми за учешће у зимским едукативним и 

рекретативним активностима за најбоље рангираних студената високошколских установа са 

седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 2. 

Финансијска средства за намене из члана 1. обезбеђују се делом из пројекта Покрајинског 

секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност (у даљем тексту: 

Секретаријат), а делом из сопствених средстава. 

Члан 3. 

Право учешћа имају студенти високошколске установе чије се седиште налази на теритотији 

Аутономне покрајине Војводине. 

Број студената који ће учествовати у зимским едукативним и рекретативним активностима 

утврђује се конкурсом. 

Предност при рангирању имаће студенти чије се школовање финансира из буџета Републике 

Србије. 

Члан 4. 

Ради учешћа на конкурсу студенти подносе пријаву Универзитетском спортском савезу Новог 

Сада (у даљем тексту: УССНС), Факултет спорта и физичког васпитања, Универзитет у Новом 

Саду, Ловћенска 16, 21000 Нови Сад. 

Рок за пријаву утврђује се конкурсом. 

Члан 5. 

Пријава се подноси у форми Обрасца, чију саржину утврђује УССНС.  

Образац се може преузети на званичној интернет презентацији УССНС. 

Уз пријаву студент је у обавези да достави потврду са високошколске установе о току 

студирања која садржи закључно са 30.10. 2018. год. следеће: 



- Годину уписа основних студија; 

- Уписана година студија; 

- Просечна оцена током студија; 

- Број остварених ЕСПБ бодова и  

- Да се школовање финансира из буџета Републике Србије (уколико се школовање 

финасира из буџета Републике Србије за студенте из члана 3. став 2. овог Правилника). 

 

Члан 6. 

Ради оцењивања испуњености услова и критеријума и рангирања студената, председник УССНС 

образује комисију.  

Комисију чине три члана. 

Комисија проверава испуњеност услова, бодује пријаве и сачињава ранг листе, на основу чега 

коначну одлуку доноси председник УССНС. 

 

II 

Критеријуми и поступак избора 

Члан 7. 

Рангирање се врши унутар две групе студената, студенти факултета и студенти високих школа, а 

на основу оствареног успеха у школовању. 

Студенти се рангирају према броју бодова, који се рачунају према следећој формули: 

ББ=(ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8) + К 

При томе је: 

ББ – број бодова сведен на две децимале; 

ПО – укупна просечна оцена у току студија; 

ЕСПБ – број укупно остварених бодова; 

Ц – број година студирања; 

К – корективни фактор за студенте који су остварили од 120 до 240 ЕСПБ бодова додаје се један 

бод, а студентима који су остварили преко 240 бодова додају се два бода. 

 

Када број остварених ЕСПБ бодова по години студирања прелази 60, за потребе рангирања 

рачунаће се максимално 60 ЕСПБ бодова. 

Уколико на граничној линији ранг листе буде више студената који имају једнак број бодова, 

Комисија жребом рангира који ће студенти бити суфинансирани. 



Члан 8. 

Број расположивих места распоређују се у три групе: 

• Прва група за студенте факултета Универзитета у Новом Саду 86% (108 места) 

 -   студенти факултета 88% (93 места) 

 -   студенти високих школа 12% (15 места) 

• Друга група за студенте осталих факултета 10% (12) 

• Трећа група за студенте које делегира Студентски парламент Универзитета у Новом 

Саду 4% (5 места) 

Непопуњена места у оквиру једне од група, могу се попунити студентима из друге групе, након 

закључивања ранг листе.  

Члан 9. 

Укупан износ трошкова реализације активности по студенту је 45.000,00 динара, од којих 

22.000,00 динара суфинансира УССНС кроз пројекат Секретаријата, а разлику од 23.000,00 

динара финансирају студенти из сопствених средстава. 

III 

Прелазне и завршне одредбе 

Члан 10. 

Овај правилник ступа на снагу даном потписивања. 

 

 

У Новом Саду,                                                                                                                     Председник УССНС 

Дана  18.02.2019.                                                                                                                     Марко Гушић 

 


