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ПРОГРАМ СТИПЕНДИЈА ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ 

У циљу подршке науци и њеним најбољим представницима и усмеравања младих ка природним 
наукама и областима које су од значаја за тржиште рада и Компанију, НИС је од ове године 
активно ушао у програм стипендирања најуспешнијих средњошколаца и студената. Поред 
стипендија за студенте на новосадском и београдском универзитету и стипендије за школовање 5 
ђака из Србије на престижним универзитетима за нафту и гас у Москви и Санкт Петербургу, 
НИС је донео одлуку да у програм стипендирања укључи још 30 средњошколаца из Србије, 
најбољих математичара, физичара и хемичара. У циљу селекције и одабира набољих, желели 
бисмо да тестирамо ученике у вашим школама, изузетне математичаре, физичаре и хемичаре. 
Предвиђено је да сви кандидати који испуњавају услове Конкурса буду тестирани – нумерички и 
вербални тест и да, након обраде резултата, првих 30 кандидата добије Уговор за једногодишњу 
НИС-ову стипендију (за IV разред средње школе). Од 30 стипендиста, најбољима ће бити 
понуђена стипендија за студирање у Русији на престижним универзитетима. 

 

Услови које кандидати треба да испуњавају су: 

- Уписан IV разред средње школе, 

- Просек изнад 4,50 (неопходне 5-ице из математике, физике и хемије), 

- Учешће и достигнућа на признатим државним и међународним такмичењима из области 
природних наука – математика, физика и хемија, 

- Пристанак да у току године за коју добија стипендију учи руски језик, 

- Спремност за студирање у Русији. 

 

Неопходно је да пријава садржи: 

− Кратку биографију која садржи учешће и достигнућа на признатим државним и 
међународним такмичењима из области природних наука – математика, физика и хемија, 



− Контакт е-mail, 

− Контакт телефон, 

− Назив школе и града, 

− Просек оцена током досадашњег школовања (са назначеним оценама из физике, 
математике и хемије из ђачкек њижице током досадашњег школовања), 

− Потпис. 

Рок за пријаву: 30. септембар 2013. године 

Пријавe послати на адресу: irinel@ff.bg.ac.rs , irinelko@gmail.com  

 

ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НЕОПХОДНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ТЕСТИРАЊА 

Неопходно је да сви кандидати имају отворене е-mail адресе којима могу да приступе са било ког 
рачунара (yahoo, gmail и слично). 

Такође, важно је да рачунари на којима ће радити тестове имају инсталирану Java Version 7 
http://www.java.com/en/download/windows_ie.jsp?locale=en 

Искуство нам је показало да је добро да рачунарима инсталиране различите browsere (уколико не 
успе отварање линкова у Exploreru да постоји могућност кроз нпр. Mozillu) 

Што се тиче самих тестова, кандидати ће радити два теста која ће добити кроз један линк. 
Линкови ће им бити благовремено послати, али им кандидати НЕ СМЕЈУ ПРИСТУПАТИ све док 
не почну са радом (у супротном неће бити валидни). 

Прво се ради логичко-нумерички тест. Време рада: 30 минута. 

Затим следи тест вербалног резоновања. Време рада: 12 минута. 

Након истека времена тест ће аутоматски бити прекинут. 

Молим Вас да обезбедите да кандидатима буде најављен начин рада и информацију да ће им 
бити прослеђени линкови и да их НЕ ОТВАРАЈУ пре почетка рада када им буду прослеђивали 
информацију о организованом времену и месту рада теста. 

С поштовањем, 
 
 

      Проф. др Иван Дојчиновић, 
      Председник Друштва физичара Србије 

 


