
    

 
 

 
ПОДРШКА СРПСКИМ СТУДЕНТИМА НА СТУДИЈАМА НА КЕМБРИЏУ 

Потписивање протокола о сарадњи између Министарства омладине и 
спорта – Фонда за младе таленте и Фондације ПЕКСИМ 

 
 

БЕОГРАД – Mинистар омладине и спорта Снежана Самарџић Марковић и 
оснивач и председник ПЕКСИМ фондације Михаил Петрески, потписаће У четвртак, 
24. фебруара Протокол о сарадњи између Фонда за младе таленте Владе Републике 
Србије и ПЕКСИМ фондације у циљу подршке студентиме из Србије да студирају на 
Универзитету Кембриџ. Свечано потписивање уговора одржаће се у Палати Србије 
(плави салон), Булевар Михајла Пупина 2, са почетком у 11:00 часова. 
 

Током протекле године, ПЕКСИМ фондација је, у сарадњи са Кембриџ фондом и 
Фондом за младе таленте, инвестирала око 58.000 евра у стипендије за српске студенте 
на Кембриџу. Као резултат директне сарадње са Кембриџом, укупно 18 студената из 
Србије (6 на дипломским, 8 на мастер и 4 на докторским студијама) уписало се на овај 
престижни универзитет у академској 2010/2011 години. Сарадња између Фонда за 
младе таленте и ПЕКСИМ фондације има за циљ да се овакав тренд настави у 
будућности што је већ наговештено тиме да је четири студента добило понуду да 
наставе своје студије на Кембриџу у 2011/2012. години, а очекује се да ће се тај број 
повећати до краја уписног рока. 
 

Институционална подршка коју пружа Министарство омладине и спорта такође 
треба да помогне ПЕКСИМ фондацији да створи широку мрежу партнера преко које ће 
се обезбеђивати средства за нове генерације студената и пословне прилике за 
стипендисте који имају обавезу да се врате у Србију. 

 
Потписивању ће присуствовати и Мајкл О’Саливан, директор фонда 

Универзитета Кембриџ (Cambridge Overseas Trust) који суфинансира ПЕКСИМ Кембриџ 
стипендије, као и представници амбасаде Велике Британије, Британског савета, бивши 
студенти са Кембриџа који су се вратили у Србију, као и представници приватног и 
невладиног сектора, укључујући и Соњу Лихт, председницу Београдског фонда за 
политичку изузетност.   

 
 

Уколико желите медијски да испратите овај догађај, молимо Вас да акредитације 
пошаљете најкасније до среде 23. фебруара 2011. године у 16:00 часова на факс 
Министарства омладине и спорта бр. 31 30 915; 31 13 182. 
 
 
 

 
НАЈАВА ДОГАЂАЈА 
 

Београд,  
21.02.2011. 
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Додатне информације: 
Фонда за младе таленте бр.тел 31 10 7 85  
ПЕКСИМ фондација е_маil: office@peximfoundation.org.  
 
 
 
 

Фонд за младе таленте Републике Србије је од 2008, када је прешао у 
надлежност Министарства омладине и спорта до данас наградио или стипендирао преко 
5000 средњошколаца и студената у које је уложено преко милијарду динара, што га 
чини највећим фондом те врсте у окружењу. Од 2010. стипендије и награде које овај 
фонд додељује носе назив „Доситеја“ инспирисане једним од највећих просветитеља 
новије српске историје, Доситејем Обрадовићем. 

 
Фондација ПЕКСИМ је основана 2010. године као приватна, непрофитрна 

фондација за стипендирање студената из Србије и Македоније којима је понуђено 
место на Универзитету Кембриџ.  Студенти који добију стипендије у обавези су да се, 
након завршених студија на Кембриџу, врате у своју земљу и ставе на располагање 
државној администрацији, јавним предузећима, образовном и приватном сектору у 
циљу подизања капацитета Србије за европске интеграције и развоја економске 
конкурентности земље.  За сваку годину за коју студент добије подршку ПЕКСИМ 
фондације, обавезан је да ради две године у земљи.  
_________________________________________________________________________ 


