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“Михаило Пупин” за 
стипендирање српских 
студената обавештава 
српску јавност да је 
отворен конкурс за доделу 
стипендија за школску 
2010. годину.

Овај Фонд носи име 
једног од највећих имена 
српске науке, човека 
који је истовремено 
био велики родољуб и 
први председник наше 
организације у време 
њеног оснивања 1914. 
године. Фонд има за циљ 
да помогне нове Пупине, 
младе Србе и Српкиње 
беспрекорних академских 
квалификација и чистог 
моралног лика и личних 
опредељења, да заврше 
студије и својим радом 
у Отаџбини допринесу 
бољитку свога народа и 
своје земље.

На седници Извршног 
одбора одржаној 14. 
августа 2003. у седишту 
Српске народне одбране у 
Америци донета је одлука 
да се средства из Фонда 
СНО за стипендирање 
студената Михаило 
Пупин додељују у виду 
једнократне помоћи у 
износу од пет стотина 
америчких долара и да 
годишње буде додељено 
укупно двадесет таквих 
стипендија редовним 
студентима у Србији, 
Црној Гори и Републици 
Српској. 

Од кандидата ће се 
очекивати да испуне 

следеће услове:
• Да су завршили 

најмање другу годину 
редовних студија;

• Да имају просек 
оцена најмање 9;

• Да припадају Српској 
православној цркви;

• Да се морално 
обавежу да ће по 
завршетку студија остати у 
земљи;

• Да им на молби 
све наведено потврде 
својим потписима и 
овере печатима њихов 
свештеник и један од 
професора, уз оверени 
препис испита и оцена.                 

Додела стипендија 
обавиће се у Београду 

на св. Саву 2011. године, 
а имена прималаца биће 
објављена у “Слободи” 
и преко интернета на 
адреси www.snd-us.com 

Попуњени формулар за 
доделу стипендија (стр.2) 
послати на адресу: 

Srpska narodna odbrana 
FOND
5782 N. ELSTON AVE. 
CHICAGO.  IL 
60646-5546 - U.S.A.
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- СРПСКОЈ НАРОДНОЈ ОДБРАНИ У АМЕРИЦИ -

Молим да ми се додели једнократна новчана помоћ у износу   од 
$500 (пет стотина долара) из Фонда СНО за стипендирање 

студената “Михаило Пупин” за школску 2011. годину.

Редован сам студент …... године .................................................. факултета, 

Универзитета у …………...........………

Под пуном одговорношћу потврђујем: 
• Да сам завршило/ла најмање другу годину редовних студија; • Да имам 
просек оцена најмање 9; • Да припадам Српској православној цркви; • Да 
ћу по завршетку студија остати у земљи.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ: _____________________________________________

АДРЕСА : _____________________________________________________

ТЕЛЕФОН (________)___________________________________________

Е-ПОШТА: ____________________________________________________

ДАТУМ И МЕСТО РОЂЕЊА:  ____________________________________

Све наведено потписом и печатом потврђују:

ПАРОХ ______________________________________________________ 

АДРЕСА______________________________________________________

ТЕЛЕФОН____________________________________________________

ПРОФЕСОР __________________________________________________ 

АДРЕСА______________________________________________________

ТЕЛЕФОН (________)__________________________________________
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Попуњени формулар за доделу стипендија и оверени препис 
испита и оцена послати на адресу: 
Srpska narodna odbrana FOND
5782 N. ELSTON AVE. 
CHICAGO.  IL 60646-5546 - U.S.A.


