
Комисија за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима и ученицима и 
ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац, на основу члана 14. Одлуке о 
финансијској подршци породици са децом (''Сл. лист општине Књажевац'' број 10/2011), објављује 
 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА И
ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА ДЕФИЦИТАРНИХ ЗАНИМАЊА

ЗА ОПШТИНУ КЊАЖЕВАЦ ЗА ШКОЛСКУ 2012/2013. ГОДИНУ
 

 
I  У ШКОЛСКОЈ 2012/2013. ГОДИНИ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ  ДОДЕЉУЈЕ НОВЧАНУ ПОМОЋ  
   УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА, И ТО: 
 
- талентованим ученицима и студентима и 
- ученицима и студентима дефицитарних занимања за општину Књажевац.

      Новчана помоћ се додељује за највише 45 студената и највише 5 ученика, односно за укупно 50 
корисника.
        

   II  ДОДЕЛА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА
 

   а) Услови за доделу новчане помоћи талентованим ученицима и студентима

Право на новчану помоћ могу остварити редовни ученици и студенти  школа и факултета који 
имају пребивалиште на територији општине Књажевац, односно боравиште за избегла и интерно 
расељена лица, и да су у претходној школској години остварили следеће резултате: 

1. Ученици средњих школа и основних школа који су, поред одличног успеха, на званичним 
републичким такмичењима заузели једно од прва три места,
2. Студенти који су у претходној школској години имали просечну оцену најмање 8,50, а нису 
обнављали годину и имају највише два заостала испита из претходне године. 
3. Ученици средњих школа – студенти који су на званичном међународном такмичењу 
освојили једно од прва три места. 

б) Услови за доделу новчане помоћи студентима дефицитарних занимања:
 

У школској 2012/2013. години новчана помоћ се додељује за следећа дефицитарна занимања: 

1. Професор немачког
2. Професор руског
3. Професор француског
4. Професор математике
5. Дипломирани социјални радник.

в) Време трајања новчане помоћи

            Период давања новчане помоћи талентованим ученицима и студентима траје десет 
месеци и стиче се по истеку школске године у којој су испуњени услови за остваривање овог 
права, под условима да студент и ученик наставе даље школовање.

            Време трајања новчане помоћи ученицима и студентима дефицитарних занимања 
трајаће до краја школовања за одређена занимања, а исплаћиваће се годишње у десет 
месечних рата, под условом да ученик-студент редовно заврши школску годину.

г) Висина новчане помоћи

Висина месечне новчане помоћи студенту износи  5.000.00 динара, односно 2.500.00 динара за ученике. 



д) Критеријуми за остваривање права и документација која се подноси за доделу 
новчане помоћи ученицима средњих школа:

Ранг листа кандидата за остваривање права на новчану помоћ за ученике средњих школа 
утврђује се по основу следећих критеријума:

- успех остварен у претходном школовању,
- социјално економски статус породице.

           Успех остварен у претходном школовању за ученике средњих школа исказује се бројем 
бодова, и то:

-општи успех од V до VIII разреда основне школе,за ученике првог разреда средње школе 
исказује се бројем бодова у висини општег успеха од V до VIII разреда основне школе (од 4,50 
до 5,00 бодова)

-општи успех из претходно завршеног разреда средње школе, за ученике осталих разреда 
средње школе- исказује се бројем бодова у висини општег успеха из претходно завршеног 
разреда средње школе (од 4,50 до 5,00 бодова).

        Социјално-економски статус породице за ученике средњих школа исказује се бројем 
бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика из периода јануар – јун 
2012. године, и то:

-до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије- 
5 бодова,

-од 20 до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике
Србије- 3 бода,

-више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике
Србије- 0 бодова.

Кандидат- ученик средње школе, приликом пријављивања на конкурс, обавезно подноси 
следећа документа:

- Пријаву,
- Уверење о уписаном разреду и постигнутом успеху у претходном школовању,
- Уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар-јун 2012. године 
  (уверење се добија на писарници општине Књажевац),
- Фотокопију личне карте родитеља или старатеља.

ђ) Критеријуми за остваривање права и документација која се подноси за доделу 
новчане помоћи студентима:

Редослед кандидата - студената за остваривање права на новчану помоћ утврђује се по основу 
следећих критеријума:

1. Успех остварен у претходном школовању,
2. Социјално-економски статус породице.

           Успех остварен у претходном школовању за студенте исказује се бројем бодова у висини 
просечне оцене положених испита током студирања (од 8,50 до 10 бодова)

           Социјално-економски статус породице за ученике средњих школа исказује се бројем 
бодова за просек укупних месечних прихода по члану породице ученика из периода јануар – јун 
2012. године, и то:



-до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике Србије- 
5 бодова,

-од 20 до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике
Србије- 3 бода,

-више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у привреди Републике
Србије- 0 бодова.
Кандидат- студент, приликом пријављивања на конкурс, обавезно подноси следећа документа:

- Пријаву,
- Уверење о уписаном зимском семестру одговарајуће године студија и постигнутом успеху у  
   претходним годинама студија,
- Уверење о просечном месечном приходу по члану породице за период јануар-јун 2012. године
  (уверење се добија на писарници општине Књажевац),
- Изјава којом се потврђује да кандидат није у радном односу (изјава се даје на писарници 
   општине Књажевац),
- Фотокопију личне карте.

III ПОСТУПАК КОНКУРСА
 
Пријаве са потребном документацијом достављају се Комисији у року од 15 дана од дана 

објављивања Конкурса, тј. од 01.11.2012. године , а последњи дан конкурса је 15.11.2012. године. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 
Комисија за доделу новчане помоћи размотриће приспеле пријаве, извршити бодовање, сачинити 

ранг-листу ученика и ранг листу студената који испуњавају услове за остваривање права на новчану 
помоћ. Ранг листе се објављују на огласној табли општине Књажевац и званичној интернет 
презентацији општине Књажевац www  .  knjazevac  .  rs   .

 
На основу објављених ранг листа, Председник општине Књажевац доноси решење о давању 

новчане помоћи ученицима и студентима. Жалба на Решење о давању новчане помоћи подноси се 
Општинском већу општине Књажевац.

По коначности Решења о додели новчане помоћи, изабрани кандидати закључиће уговоре са 
председником општине Књажевац, којима ће се ближе регулисати међусобна права и обавезе. 

 
За сва ближа обавештења кандидати се могу обратити општини Књажевац, соба број 12 и 40 или 

на телефон број 731-632.

Број: 67-1/2012-02
Дана: 31.10.2012. године                                                    
                                                                        КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
                                                                                         УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

http://www.knjazevac.rs/



