
 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА  ИНКЛУЗИЈУ РОМА 
Булевар Михајла Пупина 25 
21000 Нови Сад 
Број: 501/22 
Датум: 14.11.2022.год. 
 
 
Директорка Канцеларије за инклузију Рома дана 25.10.2022. године под бројем 449/22 
расписала је Јавни Конкурс за доделу студентских стипендија студентима припадницима 
ромске националне мањине који су уписани на Високу школу струковних студија за 
образовање васпитача, „Михаило Палов“ у Вршцу на основне студије: студијски програм 
васпитач деце предшколског узраста, који похађају наставу на ромском језику и 
студентима уписаним на прву и другу годину мастер струковних студија. 
 
Јавни Конкурс објављен је у „Службеном листу АП Војводине“ бр. 45/22 од 26.10.2022. 
године на интернет презентацији Канцеларије за инклузију Рома 
www.inkluzijaromavojvodina.rs 
 
Правилником од додели стипендија бр. 422/22 од 30.09.2022. који је објављен у 
„Службеном листу АП Војводине бр. 43/22 од 12.10.2022. године, као и на интернет 
страници Канцеларије за инклузију Рома, утврђени су услови и поступак за доделу 
студентских стипендија из средстава Буџета АП Војводине, предвиђених финансијским 
планом Канцеларије за 2022. годину. 
 
Комисија за спровођење Јавног Конкурса за доделу студентских стипендија на основу 
члана 6. став 4. Правилника о додели студентских стипедија дана 14.11.2022. године је 
сачинила предлог ранг листе кандидата који испуњавају услове применом критеријума из 
члана 3. наведеног Правилника и исту објавила на интернет страници Канцеларије за 
инклузију Рома www.inkluzijaromavojvodina.rs 
 
Примерак предлога ранг листе достављен је Високој школи „Михаило Палов“ у Вршцу. 
Студенти имају право приговора на прелиминарну ранг листу у року од 8 дана од дана 
објављивања на интернет страници Канцеларије. 
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Прелиминарна ранг листа кандидата који испуњавају услове за доделу студентских 
стипендија студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани на 
Високу школу струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу за 
2022/2023 годину. 
 
Студенти прве године основних струковних студија   
1. Валентина Демировски  
2. Александар Радуловић 
3. Бојана Васић 
 
Студенти  треће године основних струковних студија 
1. Халил Рамадани 
2. Филип Хасковић 
3. Николина Бранков 
4. Тони Беслими 
5. Дарио Недељковић 
6. Ибишевић Александар 
 
Студенти  мастер струковних студија I година 
1. Љубиша Јовановић 
2. Александра Јовановић 
 
Студенти  мастер струковних студија II година 
1. Алиса Драгојевић 
2. Ганимета Зејнула 
 
 
 
 

Комисија за спровођење Јавног 
Конкурса за доделу студентских              
стипендија 
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