
Управни одбор Фонда за стипендирање студената на седници одржаној дана 09 .11. 2012 године, а на 
основу члана 14  Правила фонда за стипендирање студената и постдипломаца општине Лајковац и на 
основу члана 5. Правилника  о стипендирању студената и постдипломаца општине Лајковац и 
сагласности Општинског већа општине Лајковац број:06-73/12-III од 14.11.2012, расписује 
 
 

КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА И ПОСТДИПЛОМЦИМА  ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ ЗА 

ШКОЛСКУ 2012/2013 ГОДИНУ 
 
 

1. Конкурс се расписује  ради доделе стипендија студентима и постдипломцима  за школску 
2012/2013 годину и то за период октобар 2012 године –јул 2013године. 

2. Право учешћа на конкурсу имају студенти и постдипломци  факултета који се финансирају из 
буџета Републике: 

-који први пут уписују годину за коју конкуришу  за стипендију, 
-који имају пребивалиште и  један од родитеља или старатеља има пребивалиште  на територији 
општине Лајковац најмање пет година пре расписивања конкурса, 
-чија је просечна оцена  у   току студија, најмање 7,00. 
-студенти прве године који су носиоци дипломе ,,Вук Караџић,, или освојили признање ,,Ђак 
генерације,, или једно од прва три места на такмичењима  које организују Републичке 
институције.  
-студенти постдипломских студија  који су уписали студије другог и трећег степена (Мастер 
академске студије, специјалистичке струковне студије, специјалистичке академске студије и 
докторске студије) под условом да испуњавају услове у погледу пребивалишта и да нису у радном 
односу. 
 3. Уз пријаву на Конкурс учесници су дужни да  приложе: 
-Потврду о пребивалишту  студента и једног родитеља или старатеља, или фотокопија личне 
карте. 
-Потврду факултета да први пут уписују годину за коју подносе захтев, 
-Уверење  о положеним испитима  и просечном оценом, 
-Оверену фотокопију прве две унутрашње стране индекса и страна са овереним семестрима, 
-Оверену изјаву о члановима домаћинства, (родитељи или старатељи и браћа и сестре).  
-Доказ  о месечним примањима чланова домаћинства у периоду јануар јун текуће године  и то из 
радног односа и самосталне делатности. 
-студенти прве године достављају доказ да су носиоци дипломе,,Вук Караџић,,  да је ђак 
генерације и копију дипломе за освојена  места на такмичењима . 
4. Учесници конкурса који испуњавају услов у погледу пребивалишта  и чија је просечна оцена 
најмање 9,50 припада право на стипендију без бодовања по осталим критеријума. 
5. Подносиоци захтева  постдипломци подносе доказ о упису одговарајућих студија, доказ о 
пребивалишту  и доказ да нису у радном односу (Уверење националне службе за запошљавање). 
6. Пријава на конкурс  са поднетом документацијом вредноваће се у складу  са Правилником  о 
стипендирању студената. 
7. Рок за подношење пријава  на конкурс је 21 дан  од дана објављивања   у јавном гласилу и то од 
  19.11.2012    до   10.12.2012 године.     
8. Пријаве се подносе у затвореној коверти преко писарнице Општинске управе  или препоручено 
поштом Фонду за стипендирање студената и постдипломаца општине Лајковац с назнаком за 
конкурс. 
9. Ближа обавештења  се могу  добити  на телефон 3433-371. 
 
 
                                                                               ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА  ФОНДА 
                                                                                     ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ СТУДЕНАТА  И  
                                                                                ПОСТДИПЛОМАЦА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ 


