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У оквиру реализације пројекта под називом:  

Зимске едукативне и рекреативне активности студената 

суфинансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо образовање и 
научноистраживачку делатност, 

Универзитетски спортски савез Новог Сада расписује: 

 

КОНКУРС 

за учешће студената високошколских установа  
са седиштем на теритиорији АП Војводине 

 

 

Рок за пријаву: од 6. новембра до 20. новембра 2019. године, а након истека предвиђеног 
рока, уколико остане непопуњених места, пријава на Конкурс трајаће до испуњавања квоте 

Предаја документације: просторије УССНС, Факултет спорта и физичког васпитања, 
Универзитет у Новом Саду, Ловћенска 16, 21000 Нови Сад или електронском поштом на: 
bojan.raskovic@yahoo.com 

Број расположивих места: 125 

Време реализације пројекта: од октобра до децмебра 2019. године (реализација скијања: 
од 15.12. до 22.12.2019. године). 

Место реализације: Ски центар Копаоник 

Услови пријема: да је кандидат/киња редован студент/киња друге или виших година 
основних студија и да је редован студент високошколске установе са седиштем на 
територији АП Војводине 
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Потребна документа:  

• образац пријаве 

• потврду са високошколске установе о току студирања која садржи следеће 
податке: годину уписа основних студија, уписана година студија, просечну 
оцену у току студија,  број остварених ЕСПБ бодова, да ли се школовање 
финансира из буџета Републике Србије/самофинансирањa (бодови се 
рачунају закључно са 30.10.2019.године) 

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата: рангирање се врши унутар три групе: 

• Прва група за студенте факултета и високих школа чији је оснивач АП Војводина 
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) 

 

ББ=(ПО x 5 + ЕСПБ / Ц x 0.8) + К 

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. 
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Сажет опис пројекта: пројекат представља скуп организованих едукативних активности, 
пропраћених рекреативним и забавним садржајима, на основу којих студенти стичу нове 
вештине и знања о боравку у природи у зимском периоду, уз прикуплљање релевантних 
информација о ставовима студената према програмима/пројектима овакве врсте. Пројекат 
укључује едукативни и рекреативни део:  

Теоријска предавања (Здравствено васпитање; Боравак на планини у зимском периоду; 
Упутства и услови безбедног скијања; Прва помоћ; Презентација Горске службе 
спасавања) 

Практична предавања (обука нескијаша, рекреативно скијање) 

 

Организација скијања: скијашке групе ће се формирати на основу скијашких способности 
о којима се студенти сами изјашњавају и опредељују: 

• Групe нескијаша (у складу са потребом УССНС ће организовати обуку нескијаша – 
стручан рад са инструкторима у групама до 10 студената) 

• Групe скијаша (самостално) 

Трошкови реализације активности: Укупан износ трошкова по учеснику је 45.000,00 
динара, од којих 22.000,00 динара суфинансира Универзитетски спортски савез Новог Сада 
кроз пројекат Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку 
делатност, а преостали износ од 23.000,00 динара, учесници могу платити у две једнаке 
рате. 

Напомена: Услов за одлазак на скијање је да укупан износ буде измирен до 06.12.2019. 
године, у противном,кандидату ће до тада уплаћен новац бити враћен, а право на одлазак 
биће омогућено првом следећем кандидату испод линије одређене квотом. 

У цену је укључено: 

• Смештај - Хотел **** ( Небеске столице I и Небеске столице II) осмодневни 
(7 ноћења) аранжман 

• Транспорт учесника (Нови Сад - Копаоник - Нови Сад) 
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• Исхрана (шведски сто – доручак и вечера) 

• 6-дневни ски пас 
• Скијашка опрема – изнајмљивање на 6 дана (ски ципеле, скије са везовима и 

ски штапови) 

• Медицинска служба Ургентног центра на Копаонику 24 часа уз валидан 
документ 

Напомена: Пре одласка на Зимске едукативне и рекреативне активности, студенти су у 
обавези да доставе доказ о уплати здравственог осигурања за период боравка на Копаонику 
и да дају изјаву о сопственој одговорности у случају евентуалне повреде. 


