
На основу члана 58. тачка 13. Статута Града Лозница («Сл.лист Града Лозница»,бр. 19/08) и 

Решења Општинског већа општине Лозница, бр. 06-7/05 од 11.02.2005. године, Комисија за доделу 

годишње награде за најбоље ученике и студенте објављује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊЕ ГРАДСКЕ НАГРАДЕ  ЗА НАЈУСПЕШНИЈЕ УЧЕНИКЕ И СТУДЕНТЕ У 

БУЏЕТСКОЈ 2010. ГОДИНИ 

 

Кандидати који се пријављују треба да испуњавају следеће услове: 

У ч е н и ц и  

 

• Ученици  основних и средњих школа  који су као ПОЈЕДИНЦИ освојили једно од прва три 

места на државном такмичењу током 2009.године које је организовало Министарство 
просвете Републике Србије, као и ученици–учесници међународних такмичења у 2009.години  

у области науке  и уметности. 

 
 Ученици  достављају  следећу документацију: 

 

      1.   Захтев за доделу годишње градске награде  са личним подацима . 

2.  Оверену  фотокопију дипломе или плакете  којом доказује постигнути резултат. 

3.  Потврду из школе да је редован ученик . 

4. Уверење од Министарства унутрашњих послова ОУП-а  у Лозници  о месту пребивалишта  и 

времену проведеном у истом ( најмање годину дана пре подношења пријаве на конкурс). 

С т у д е н т и  

 

• Студенти  који су остварили просечну оцену  од најмање 9,00 у току основних студија. 

• Студенти који су на факултетима  чији је оснивач  Република Србија и који су на буџету. 

• Студенти који нису изгубили ни једну школску годину  (осим у случају болести) . 

• Студенти који нису апсолвенти.  

 

 Студенти достављају следећу документацију: 

 

1.   Захтев за доделу годишње градске награде са личним подацима. 

2. Уверење издато на факултету  из кога  се види: 

- преглед свих  оцена  са просечном оценом, 

- када је студент први пут уписао прву годину и 

            -  да није апсолвент. 

3. Оверену  фотокопију индекса са овереним семестрима и овереним оценама. 

4. Уверење од  Министарства  унутрашњих послова ОУП-а у Лозници о месту пребивалишта  и 
времену проведеном  у истом ( најмање годину дана пре подношења  пријаве на конкурс). 

5. Копију картице текућег рачуна. 

 

Конкурс је отворен  од  01. фебруара до 26. фебруара 2010. године.  

 

 Документацију прегледа Комисија за доделу годишње награде , врши избор и предлаже број 

кандидата који испуњавају горе наведене услове, Градском већу најкасније до 05. марта 2010. године.  

 Потребну документацију кандидати достављају Одсеку за друштвене делатности и омладину, 

канцеларија број 18, шефу одсека Даници Вулић, тел. 879-280. 

  

НАПОМЕНА:  

 1.Такмичења ученика морају бити у Календару такмичења и смотри за ученике 

основних и средњих школа  у Републици Србији  за школску 2008/2009.год. објављеном у 

«Просветном прегледу». 

2.Трошкове  прикупљања документације  сноси заинтересовани кандидат. 

  

 

              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                        

                 Станишић Светислав, професор 


