
              
    Општина Књажевац  

OПШТИНСКA УПРAВA   
-  ОДЕЉЕЊE ЗА ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ- 

            
                               К Њ А Ж Е В А Ц  

З А Х Т Е В 
ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА 

О ПРОСЕЧНОМ МЕСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ДОМАЋИНСТВА 
 
 
 

 
1. Име и презиме подносиоца 

захтева – ученика, студента  __________________________________________ 
 

2. Адреса пребивалишта, општина,  __________________________________________ 
место, улица и бр. и бр. телефона  __________________________________________ 

 
3. ЈМБГ     __________________________________________ 

 
4. Назив школе или факултета, 

седиште и година коју похађа  __________________________________________ 
ученик – студент   __________________________________________ 

 
5. Захтев подносим ради: 

(заокружити одговарајући број)  1. Конкурисања за смештај у ученичком дому; 
     2. За смештај у студентском дому; 
     3. За остварив. права на ученичку стипендију; 
     4. За остваривање права на студентски кредит  
         или стипендију; 
                                                            5.Уверење о имовном стању,ради рангирања  
                                                                запослених.  
 
У Књажевцу, дана ___________________ 2017. године 
 
 
 
       ______________________________ 
                Подносилац захтева 
 
 
 
 
       О К Р Е Н И  → 



 
 

Уз захтев за издавање уверења подносилац захтева прилаже: 
 

1. Лична карта подносиоца захтева(копија или очитана) 
2. Изјаву о заједничком домаћинству (образац се оверава у МК или на писарници 

општине) – оверава се са два сведока на писарници општине или у Месној 
канцеларији у месту становања,образац се купује у књижари,примерака 4(четри).  

3. Копија оверене здравствене књижице за незапослене чланове домаћинства. 
4.  Потврду о заради за запослене чланове домаћинства за период од 01.01.2017. – 

31.03.2017. године за ученички смештај, за остале случајеве (за студентски дом, 
стипендије и кредите и средњошколске стипендије), за период од 01.01.2017. – 
30.06.2017. године, као и потврда о исплаћеној пензији, породичној пензији, 
инвалиднини, прихода од занатства и других прихода који се опорезују, уколико 
неко од чланова домаћинства користи исто, за исти период. 

5. Потврда о упису из школе или са факултета (за чланове домаћинства који похађају 
средњу школу или студирају). 

 
 
     У току поступка прибављају се и обрађују следећи јавни подаци: 

 
 

6. Уверење из РГЗ – Службе за катастар непокретности о имовном стању за све 
чланове домаћинства – катастарски приход. 

7. Уверење из Пореске управе – о имовном стању за све обрадиве површине 
регистрованог пољопривредног газдинства – катастарски приход. 

8. Уверење из Локалне пореске управе општине Књажевац, кабина број: 5 – о имовном 
стању. 

9. Потврда од Националне службе запошљавања  
 

И З Ј А В А 
 
 

 Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да ја и чланови моје 
породице не остварујемо друге приходе који се опорезују. 
 
 
 
        ПОТПИС ДАВАОЦА ИЗЈАВЕ 
 
        ____________________________ 
 
 
 
 Напомена: Уверење приложити у два примерка уз захтев (осим за смештај ученика 
средњих школа у дом). Уверења се добијају у школи или на факултету. 
 

 


