
 

Универзитет у Београду 
По одлуци Задужбине Веселина Лучића 

 

расписује се  

 

КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ „НАГРАДЕ ВЕСЕЛИНА ЛУЧИЋА“  

за 2013. годину  

 

1. Расписује се Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2013. 

годину, за најбоље књижевно остварење наставника и сарадника на 

Универзитету у Београду објављено у 2012. години. 

 Награда, у нето износу од 250.000,00 динара, доделиће се из средстава 

Задужбине Веселина Лучића. 

 Рок за подношење пријава је од 01. фебруара 2013. године до 31. марта 

2013. године. 

 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 

са назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље књижевно 

остварење наставника и сарадника на Универзитету у Београду“, тел: 3207-426. 

 Уз пријаву поднети 5 примерка књижевног остварења, потврду о радном 

односу на Универзитету у Београду и кратку биографију. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 Избор најбољег књижевног остварења обавља жири којег образује Одбор 

Задужбине. На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси коначну одлуку 

о додели награде.  

 

2. Расписује се Конкурс за доделу “Награде Веселина Лучића” за 2013. годину 

за најбоље научно, односно стручно остварење наставника и сарадника 

Универзитета у Београду, објављено у 2012. години. 

 Награда, у нето износу од  250.000,00 динара, доделиће се из средстава 

Задужбине Веселина Лучића.   

 Критеријуми за избор најбољег научног, односно стручног остварења су: 

 -     да је дело достигнуће једног аутора, 

 -     не узимају се у разматрање зборници радова са научних скупова. 

 Рок за подношење пријава је од 01. фебруара 2013. године до 31. марта 

2013. године. 

 Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1 са 

назнаком „За Конкурс Задужбине Веселина Лучића за најбоље научно, односно 

стручно остварење наставника и сарадника Универзитета у Београду“, тел 3207-

427 и 3207 426. 

 Уз пријаву поднети 5 примерка научног, односно стручног остварења, 

потврду о радном односу на Универзитету у Београду и кратку биографију. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 Избор најбољег научног, односно стручног остварења обавља жири којег 

образује Одбор Задужбине. На основу предлога жирија Одбор Задужбине доноси 

коначну одлуку о додели награде.  

  


