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      На основу Одлуке о измени одлуке о наградама Градске општине Лазаревац коју је 
донела Скупштина Градске општине Лазаревац на седници III-09 Број: 06-308/2018 од 
27.12.2018. године  („Сл.лист града Београда, бр 43/2008, 15/2010, 44/2013, 35/09, 
95/16,28/17 и 133/18) и одлуке Савета за образовање II - Број: 06-128/2020, Савет за 
образовање Већа ГО Лазаревац расписује  

 

Ј А В Н И    П О З И В        

ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТСКИХ 
УСТАНОВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 

Услови за доделу награда за студенте факултетских установа су: 

 да су студенти студија првог степена (основне академске студије), или мастер студија, 
уколико су основне студије завршили у редовном року на некој од факултетских 
установа чији је оснивач Република Србија, односно студирају у иностранству на 
неком од државних иностраних факултета. 

 да су држављани Републике Србије; 

 да имају пребивалиште на територији ГО Лазаревац најмање три године пре датума 
расписивања конкурса;  

 да су студенти чије се студије финансирају из буџета; 

 да су студенти најмање друге године на некој од факултетских установа чији је 
оснивач Република Србија, са седиштем на територији Републике Србије, односно за 
студенте који студирају у иностранству чији је оснивач предметна земља, осим 
уколико су у питању ученици који су освојили признање „Ђак генерације“; 

 да су студенти прве године, уколико су положили све испите на предметној години; 

 да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 током студија уз услов давања 
године за годином; 

  право учешћа на јавном позиву немају студенти специјалистичиких и докторских 
студија. 

 
Потребна документа којима се доказује испуњеност наведених услова су: 

 уверење о држављанству РС (може и копија); 

 уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије; 

 потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања, 
закључно са завршеном претходном школском годином; 

 потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета, први пут 
уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен Јавни позив 

 потврда средње школе да је студент био „Ђак генерације“(студенти који су први пут 
уписали прву годину у школској години за коју се додељује стипендија) 

 копија личне карте на којој се види пребивалиште 

 копија картице текућег рачуна, на име пријављеног студента 
 
 



 
                                                                                          
Јавни позив објављен је 17.06.2020.године. 
  
Рок за достављање пријава је 24 дана од дана објављивања Јавног позива. 
Образац пријаве на јавни позив може се преузети у улазном холу - чекаоници у ГО 
Лазаревац , у канцеларији 43. и 41.  у згради ГО Лазаревац, ул. Карађорђева бр 42., број 
телефона: 011/8123-863,  или преузети са званичног сајта ГО Лазаревац. 
 
Пријаве на Јавни позив треба доставити у затвореној коверти на адресу: Савет за 
образовање, Карађорђева 42, Лазаревац, „Пријава на Јавни позив за доделу општинских 
награда). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је пристигла након истека рока за 
пријављивање.  
 
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је 
наведена у Јавном позиву. 
 
 
Прелиминарна листа ће бити објављена 17.07.2020.године на огласној табли и на 
званичном сајту ГО Лазаревац. 
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