
ИНФОРМАЦИЈА ЗА МАТУРАНТЕ ШКОЛСКЕ 2013-2014 ГОДИНЕ 

 
Влада Русије је издвојила Министарству просвете, науке и технолошког развоја Србије  

државнe стипендијe за школовање српских грађана на факултетима Универзитета Русије о трошку државног буджета 
Руске Федерације 

 

Министарствo просвете, науке и технолошког развоја Србије издваја за потребе НИС а.д. Нови Сад 15 стипендија за 
припрему специјалиста у нафтној и гасној индустрији 

 
За обуку студената - стипендиста  НИС изабрани су најбољи Универзитети за нафтну и гасну специализацију 

Русије: 
 

 

 

 

 

 

 

1.Студенти  ће похађати  специјалистички програм  «Нафтно и гасно инжењерство», смер  «Разрада и експлоатација нафтних и 

гасних налазишта». 

2. Трајање  обуке - 5 година: 

1. 2014.г. студенти биће примљени (без полагања пријемних испита) на припремни факултет (нулта година), где ће током 1 године 
учити руски језик, допуњавати своја школска знања до нивоа стандарда обуке у Русији («ЕГЭ»-јединствени државни испит), 
адаптирати се на студенски живот у Русији. 

2. 2015. г. Студенти ће бити примљени (без полагања пријемних испита) на 1 годину факултета Универзитета, где ће студирати 4 
године. 

3. Почетак обуке – 1 септембар 2014.г. 

 
3.По завршетку факултета на Универзитету  студенти ће добити диплому о високом образовању и VII степен стручне спреме 

(«Bachelor»). 

Руски државни 
универзитет нафте и 
гаса им.И.М.Губкина 

Уфимски нафтни технички 
универзитет 

Тюменский государственный 
нефтегазовый университет 

www.gubkin.ru www.rusoil.net www.tsogu.ru 

Национални минерално-
сировински универзитет 

«Горни» 

www.spmi.ru  

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&text=%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&noreask=1&img_url=http://cs303911.userapi.com/g42619716/a_8884ae5e.jpg&pos=2&rpt=simage&lr=213
http://www.gubkin.ru/
http://www.rusoil.net/
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=17&text=%D0%A3%D1%84%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B9 %D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&pos=518&uinfo=sw-1730-sh-875-fw-1505-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://mail3.rabota.ru/riak/user_employer/510472
http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 %D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9 %D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 %D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 %D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF&pos=13&uinfo=sw-1730-sh-875-fw-1505-fh-598-pd-1&rpt=simage&img_url=http://img.rl0.ru/1a141ff1439b468406f395eae40ee7b2/432x288/www.t-l.ru/p/130710.jpg
http://www.tsogu.ru/
http://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://vk.com/martingale5&ei=50MoU8nkLqf_ygPzsIEI&usg=AFQjCNHCLRrQeC_eFPC8ZLKNwFfOVDF-Rg&sig2=UkS-cednpS0Y-kmkHTzFiA&bvm=bv.62922401,d.bGQ
http://www.spmi.ru/


Свим студентима, који се упућују на обуку од стране НИС а.д. Нови Сад, ће бити обезбеђена: 

Од Владе Русије Од Владе Србије Од НИС а.д. Нови Сад 

Бесплатно студирање на Универзитету Стипендија у износу од ~ 30 евра/мес. Стипендија у износу од ~ 400 do 580  евра/мес 

Бесплатан смештај у студентском дому 
 

 Помоћ у ванредним животним ситуацијама на 
територији Русије 

Медицинско осигурање 
 

 Трансфер из Русије  до места становања и назад 2 
пута  годишње (економ-клас)  

  Летња пракса на објектима НИС 

  Запошљавање у НИС након завршетка факултета 

  Медицинско осигурање 

 

Неопходни услови за стипендирање од стране НИС а.д. Нови Сад: 

 
1. Завршне оцене o школском образовању – само «4» и «5». 
2. Одсуство медицинских дијагноза са листе «Медицинских контраиндикација за студирање у Русији». 
3. Успешни резултати тестирања у НИС а.д. Нови Сад. 
4. Склапање уговора са НИС а.д. Нови Сад и обавеза рада у НИС не мање од 5 година након завршетка Универзитета. 

  

Информација коју неопходно доставити у НИС а.д. Нови Сад до 27.03.2014.: 

 
1. Име, име оца и презиме ученика који је заинтересован за учешће у програму стипендирања од стране НИС а.д. Нови Сад. 
2. Датум рођења, место рођења 
3. Држављанство 
4. Број личне карте 
5. Број пасоша 
6. Стална адреса (поштански број, назив града/села, улице, број стана/кући)  
7. Број фиксног телефона 
8. Број мобилног телефона 
9. Образовање (назив гимназије/школе, место, датум уписа и датум/оријентациони датум дипломирања)  
10. Познавање језика: руски/енглески/немачки/француски/и др. (навести ниво владања језика: читање/писање/конверзација) 
 
 

Адреса за доставу информација и могућих питања: 

Сектор за тренинг и развој НИС а.д. Нови Сад 

Е-mail: tatjana.zajac@nis.rs 

тел. (021) 481 16 93 

Контакт особа: Татјана Зајац 


