
 

 

 

Установа студентског стандарда 
СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД 
Нови Сад, Др. Симе Милошевића бр. 4 

Б  

 Дана: 08. септембра. 2022. године  

   
  Телефон: 063/8-1111-73 
  mail: office@scns.rs 

 
Студентски центар Нови Сад у сарадњи са  
а) Градском библиотеком Града Новог Сада 

б) Студентским културним центром Нови Сад, и 
в) ЈП СПЦ "Војводина"  

 
поводом 8. септембра Mеђународног дана писмености 

 
РАСПИСУЈЕ  

ЛИТЕРАРНИ НАГРАДНИ КОНКУРС 
за студенте кориснике услуга смештаја у студентским домовима у Новом Саду 

Студентског центра Нови Сад 
 
Правила конкурса 
 
1. Право учешћа: 
Право учешћа на конкурсу имају сви студенти корисници услуга смештаја у студентским 
домовима у Новом Саду.  
 
2. Начин конкурисања: 
2.1. Студенти треба да напишу текст до 500 карактера којим ће описати свој омиљени део 

Новог Сада и пошаљу га на e-mail studentskicentarnovisad@gmail.com 
2.2. Радови се могу слати у word формату, као документ, или у телу e-mail. 
2.3. Радови не треба да буду дужи од 500 словних знакова, рачунајући размаке.  
2.4. Учесник конкурса уз текст којим се пријављује на наградни конкурс, потребно је да 

наведе име и презиме, број телефона и e-mail.  
   
3. Начин оцењивања: 
3.1. Радове ће оцењивати стручни жири сачињен од представника Студентског центра Нови 

Сад,  Студентског културног центра, ЈП СПЦ "Војводина" и Градске библиотеке града 
Новог Сада.  

 
4. Трајање конкурса:  
4.1. Конкурс траје до 30. септембра.  
4.2. Радове који стигну по истеку рока стручни жири неће разматрати.  
 
5. Награде: 
Победник конкурса добиће бесплатну чланарину у Градској библиотеци града Новог Сада,  
пропусницу за улазак на базене ЈП СПЦ "Војоводина" и бесплатну исхрану у студентском 
ресторану. А аутори другопласираног и трећепласираног текста добиће бесплатан улаз за све 
програме Студентског културног центра до краја године. Сва три награђена рада биће 
објављена на званичној интернет страници СЦНС-а.  
 
6. Објављивање резултата:  
Резултати ће бити објављени до 15. октобра у јавним медијима и на званичној интернет 
страници Студентског центра Нови Сад.  
 
 

У Новом Саду, 08-15. септембра, 2022. године 


