
 
На основу члана 3. Одлуке о установљењу годишње награде за најуспешније ученике и 
студенте ,,Службени гласник општине Лајковац,, Бр.3/2006), председник Општине 
расписује  
 

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ 

 
Услови конкурса: 
 

На конкурс за доделу награда за најуспешније ученике и студенте могу се 
пријавити: 
I- најуспешнији ученици осмог разреда Основне школе ,,Миле Дубљевић,, из Лајковца и 
,,Димитрије Туцовић,, Јабучје, са пребивалиштем или боравиштем на територији општине 
Лајковац. 
II-најуспешнији средњошколац било које школе, а са пребивалиштем или боравиштем на 
територији општине Лајковац. 
III-најуспешнији студент државних факултета са пребивалиштем или боравиштем  на 
територији општине Лајковац. 
Наградиће се најуспешнији ученици Основних школа, најуспешнији средњошколац и 
најуспешнији студент који задовоље критеријуме под тачкама I, II и III.  
Конкурсна документација: 

I     За ученике Основне школе: 
1 Пријава на  конкурс, 
2 Доказ да је ђак генерације, 
3 Оверена фотокопија личне карте или друге исправе којом се доказује да је ученик и 

бар један од родитеља (старатеља) имају пребивалиште или боравиште на 
територији општине Лајковац, најмање пет година. 

II    За ученике Средње  школе: 
1. Пријава на конкурс. 
2. Оверена фотокопија сведочанства, дипломе или други доказ да ученик има просек 

оцена 5,00 и доказ да је у текућој школској години освојио једно од прва три места 
на републичком  такмичењу из неког од разредних предмета. 

3.  Фотокопија  личне карте или неке друге исправе којом се доказује да ученик и бар 
један од родитеља (старатеља)  имају пребивалиште  или боравиште на територији 
општине Лајковац, најмање пет година. 

III   За студенте:     
1. Пријава на конкурс. 
2. Уверење да је студент државног факултета, 
3. Уверење  о положеним испитима  у претходној    школској години  и да је остварио  

просек оцена 10,00 (или преко 9,50) 
4. Фотокопија личне карте или друге исправе којом се доказује да студент и бар један 

од родитеља (старатеља) имају пребивалиште или боравиште на територији 
општине Лајковац, најмање пет година. 

Пријаве на конкурс подносе се у периоду   05.07.2012. године до 15.07.2012. године на 
писарници Општинске управе Лајковац, ул. Омладински трг бр. 1. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Листу најуспешнијих ученика и студената, као и висину новчане награде утврдиће 
Општинско веће општине Лајковац, на основу критеријума из Одлуке. 
Награде додељује председник Општине, 30.јула, на дан Градске славе, а састоји се  од 
дипломе и новчане награде. 
 
Број: 06- 35 /12-01 
У Лајковцу,  05.07.2012. године                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                     ________________________ 
                                                                                             Душан Живановић,с.р.   


