
 На основу одредбе члана 2., 7., 8. и 20. Одлуке о финансијској подршци породици са децом („Сл. 
лист општина Књажевац“, број 10/2011, 20/2013, 22/2013, 11/2014 и 17/2015), и члана 61. тачка 3. 
Статута општине Књажевац – пречишћен текст („Сл. лист општине Књажевац“, број 6/2019), Општинска 
управа Књажевац – Одељење за привреду и друштвене делатности расписује 
 

 
К О Н К У Р С 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА НАКНАДУ ТРОШКОВА СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 
ШКОЛА У КЊАЖЕВЦУ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 
I 

 У школској 2019/2020. години општина Књажевац надокнађује трошкове смештаја и исхране у 
Дому ученика средњих школа за укупно 20 ученика. 
 

II 
 Права за накнаду трошкова смештаја и исхране имају ученици средњих школа, корисници услуга  
Дома  ученика средњих школа у Књажевцу, и испуњавају услове из члана 7. 18. и 19. Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом. 
  

III 
 Накнада трошкова смештаја и исхране у Дому ученика средњих школа Књажевац односи се на 
текућу школску годину. 
 

IV 
 Висина накнаде трошкова износи 5.358,00 динара месечно. Накнада трошкова се врши за 
период од 10 месеци. 
 

V 
 Пријаве за надокнаду трошкова смештаја подносе се до 15.10.2019. године Одељењу за привреду 
и друштвене делатности Општине Књажевац. 
 

VI 
 Општинска управа – Одељење за привреду и друштвене делатности разматраће поднете 
пријаве, сачиниће ранг листу и извршити избор кандидата који испуњавају услове из конкурса и донети 
одговарајућа решења о признавању права на накнаду трошкова смештаја и исхране у року од 8 дана од 
истека рока за подношење пријаве. 
 

VII 
 Право на накнаду трошкова смештаја и исхране у домовима ученика средњих школа имају 
ученици који, уз захтев за накнаду трошкова, доставе и 

- Потврду о упису у дом ученика средњих школа 

- Копију уверења о просечним примањима по члану домаћинства, коју ученик прилаже приликом 
конкурисања за упис у дом ученика средњих школа 

- Доказ о оствареном успеху у претходној школској години 
 

VIII 
 Ранг листа се утврђује на основу следећих критеријума: 

- Успех остварен у претходном школовању 

- Социјално-економски статус породице 
Начин бодовања пријава прописан је одредбама члана 18. и 19. Одлуке. 
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К њ а ж е в а ц  


