
 

ССЛЛУУЖЖББЕЕННИИ  ГГЛЛААССННИИКК    
ООППШШТТИИННЕЕ  ККННИИЋЋ 

Година: 2021. Број: 1. Кнић, 29.01.2021. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. 

 
АКТ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 29.01.2021.године, на 

основу чл. 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07, 

83/14-др.закон,101/16-др.закон и 47/18), чл.58. став 1. тачка 25. Статута општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'' бр.1/19), чл. 1. и 12. Правилника о мерилима за утврђивање 

економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Сл гласник 

РС.“ бр. 146/14)  и чл.7. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинском већу општине Кнић 

(''Сл.гласник општине Кнић'', бр.1/08), донело је 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања у Предшколској 

установи  „Цветић“ у Книћу за 2021. годину 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у  

Предшколској установи „Цветић“ Кнић за 2021. годину, чији је оснивач општина Кнић. 

 

Члан 2. 

 

        Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у Предшколској установи  

„Цветић“ Кнић и то : 

- за целодневни боравак деце, у износу од 20.202,00 динара по детету; 

- за целодневни боравак деце обухваћене припремним предшколским програмом, у 

износу од  17.502,00  динара по детету; 

- за децу у полудневном боравку трошкови исхране ( доручак) у износу од 1.100,00 

динара. 

 

                                                                  Члан 3.     

   

       Учешће корисника услуга у економској цени по детету износи 20% од утврђене  

економске цене и износи: 

- за целодневни боравак деце, у износу од 4.040,00 динара по детету; 

- за целодневни припремни предшколски програм, у износу од 3.500,00 динара по  

детету. 

Члан 4. 

 

       Родитељима који имају уписана два детета, цена ће се умањити за 20% по детету. 

За дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа из члана 3. ове  

Одлуке. 

       У случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане  

одсуства детета услуга се не наплаћује. 
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Члан 5. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном гласнику 

општине Кнић“ , а примењиваће се од 01. марта 2021. године. 

 

 

Број: 60-190/2021-01                                                                               ПРЕДСЕДНИК 

      У Книћу: 29.01.2021. године                                                                 Срећко Илић с.р.       
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АКТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу члана 54. став 1. тачка 6. Статута 

општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“,бр. 04/19) и члана 6. Одлуке о приступању 

изради Плана развоја општине Кнић за период 2021-2027. године („Службени гласник 

општине Кнић“ ,бр. 28/20), доноси:  

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о именовању Радне групе за израду Плана развоја општине Кнић за период 2021-2027. 

године 

 

I. Именује се Радна група за израду Плана развоја општине Кнић за период 2021-

2027. године у даљем текту: Радна група) у саставу: 

1. Срећко Илић - председник општине Кнић, 

2. Тања Николић Гавриловић - заменик председника општине Кнић,  

3. Горан Милосављевић – члан Општинског већа, 

4. Драгица Илић – директор Туристичке организације општине Кнић, 

5. Марија Костић – директор Центра за културу и библиотека, 

6. Саша Милошевић -  представник ЈКП „Комуналац“ Кнић, 

7. Марина Петровић – начелник ОУ Кнић, 

8. Дејан Радовановић – руководилац Канцеларије за ЛЕР и инвестиције, 

9. Наташа Ћупрић – начелник Одељења за финансије, буџет и изворне приходе, 

10. Стеван Луковић – начелник Одељења за општу управу и друштвене делатности, 

11. Зорица Поскурица - представник Одељења за имовинско правне послове, урбанизам 

и грађевинарство, 

12. Драган Дамљановић – шеф Одсека за инспекцијске послове, 

13. Небојша Арсенијевић – руководилац Канцеларије за пољопривреду и заштиту 

животне средине, 

14. Небојша Томовић – порески инспектор у Одељењу за финансије, буџет и изворне 

приходе. 

- Координатор Радне групе је Биљана Симовић, помоћник председника општине. 

II. Задатак Радне групе је да изради План развоја општине Кнић за период 2021-2027. 

године и да исти достави Општинском већу општине Кнић на даљу надлежност. 
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III. Рок за израду Плана развоја општине Кнић за период 2021-2027. године је 8 месеци 

од дана ступања на снагу Одлуке о приступању изради Плана развоја општине Кнић за период 

2021-2027. године. 

IV. Стручне и административно-техничке послове за потребе Радног тима обављаће 

Канцеларија за локални економски развој. 

V Мандат Радне групе престаје даном усвајања Плана развоја општине Кнић од стране 

Скупштине општине Кнић. 

VI. Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Кнић“. 

 

Број: 119-2043/2020-01                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

У Книћу: 15.01.2021. године                                                                    Срећко Илић с.р. 
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ОСТАЛИ АКТИ 

 

Женска  одборничка  мрежа  Скупштине општине Кнић, на седници одржаној дана 

04.12.2020. године донела је: 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЖЕНСКЕ ОДБОРНИЧКЕ МРЕЖЕ У 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 

 

                                   Члан 1. 

 
Женска одборничка мрежа као облик организовања одборница у Скупштини општине 

делује под називом „Женска одборничка мрежа Скупштине општине Кнић“ (у даљем 
тексту Женска одборничка мрежа). 

Члан 2. 

 

Седиште Женске одборничке мреже је у Книћу, Кнић бб, 34240 Кнић. 

Члан 3. 

 

Женска одборничка мрежа је нестраначка, неформална парламентарна група, која 
делује на начелу добровољности, на демократски и транспарентан начин. 

Женска одборничка мрежа делује ради остваривања начела и циљева који су гарант 
парламентарне демократије, владавине права и људских слобода у складу са начелом 
забране дискриминације, по било ком основу. 

Чланице Женске одборничке мреже равноправне су у својим правима и обавезама. 

Члан 4. 

 

Женска одборничка мрежа сарађује са женским одборничким мрежама, 
парламентарним мрежама као и другим облицима организовања жена, изабраних 
представника у земљи или иностранству у циљу размене информација, знања добре праксе 
и искуства. 

Женска одборничка мрежа сарађује и са независним локалним, републичким 
државним органима, организацијама и телима, струковним удружењима, научним и 
образовним институцијама, организацијама цивилног друштва и међународним 
организацијама и институцијама, као и појединцима чији су циљеви заједнички са 
циљевима Женске одборничке мреже. 

Женска одборничка мрежа је отворена за иницијативе и сарадњу са свим облицима 
формалних и неформалних организовања жена и других група чији је циљ деловање на 
остваривању равноправног положаја жена и решавању проблема економског, политичког 
или социјалног положаја жена и породице. Сарадња се остварује кроз логистичку подршку 
и специјализоване пројекте и програме. 
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Члан 5. 

Рад Женске одборничке мреже је јаван. 

Јавност рада обезбеђује се путем информација на интернет страници општине Кнић, 
друштвеним мрежама, благовременим обавештавањем представника средстава јавног 
информисања о плановима и активностима Женске одборничке мреже. 

 

Члан 6. 

Женска одборничка мрежа активним учешћем чланица у поступку доношења аката у 
Скупштини општине, праћењем законских аката донешених на републичком  нивоу и 
спровођења истих, као и укључивањем у друге активности, делује у циљу: 

- активног укључивања жена у све друштвене токове, са посебним акцентом на 

веће учешће у политичком и јавном животу како на локалном тако и вишим 

нивоима 

- остваривања равноправности полова 

- обезбеђивања родно одговорног буџетирања и очувања стечених минимума 

- сузбијања насиља над женама 

- сузбијања насиља у породици 

- ширења свести о женској солидарности 

- економског оснаживања жена 

- праћење доношења и извршења одлука и подношење иницијатива. 

Члан 7. 

Чланице Женске одборничке мреже су одборнице у актуелном сазиву Скупштине 
општине Кнић, а које су потписале изјаву о приступању ЖОМ. 

Чланица има право да: 
- равноправно учествује у активностима Женске одборничке мреже 
- слободно изражава своје мишљење 
- слободно предлаже и покреће иницијативе у складу са овим Пословником и 

програмским начелима и циљевима 
- буде заштићена у обављању активности 
- учествује у остваривању програмских начела. 

 
Чланица Женске одборничке мреже Скупштине општине Кнић  има обавезу да: 

- поштује Пословник и одлуке Женске одборничке мреже Скупштине општине Кнић 
- да редовно присуствује седницама 
- заступа и остварује програмска начела и одлуке Женске одборничке мреже 
- савесно извршава обавезе произашле из одборничке функције и чланства у ЖОМ 
- испуњава и друге обавезе у складу са овим Пословником. 

 

Члан 8. 

 

Чланство у Женској одборничкој мрежи Скупштине престаје: 

- престанком одборничког мандата у Скупштини општине Кнић 
- иступањем из Женске одборничке мреже 
- Одлуком Женске одборничке мреже. 
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Члан 9. 

 
Чланице Женске одборничке мреже доносе годишњи план рада и усвајају годишњи 

извештај о раду Женске одборничке мреже. 
За пуноважан рад и одлучивање на седницама потребно је присуство већине од 

укупног броја чланица Женске одборничке мреже (кворум), а одлуке се доносе већином 
гласова присутних  чланица. 

 

Ако се утврди да не постоји кворум потребан за рад, координаторка одлаже седницу. 

 

      Члан 10. 

 

Женска одборничка мрежа има координаторку и заменицу координаторке. 

Координаторка и заменица координаторке се бирају из редова одборница чланица 

Женске одборничке мреже на период од годину дана. 

Координаторку која руководи Женском одборничком мрежом у случају спречености 
или одсутности, замењује заменица координаторке Женске одборничке мреже, а у случају 
потребе може се делегирати и друга одборница чланица ЖОМ-е. 

Координаторка која руководи Женском одборничком мрежом има следећа овлашћења: 

- представља Женску одборничку мрежу 
- сазива и организује састанке Женске одборничке мреже 

- председава састанцима Женске одборничке мреже 
- предлаже годишњи план рада Женске одборничке мреже 
- делегира задужења чланицама Женске одборничке мреже 
- стара се о извршењу одлука Женске одборничке мреже 
- подноси годишњи извештај о раду Женске одборничке мреже 
- стара се о документацији која настаје у раду Женске одборничке мреже 
- предлаже Пословник о раду Женске одборничке мреже 
- врши и друге послове неопходне за рад Женске одборничке мреже 

 

Члан 11. 

 

О раду Женске одборничке мреже води се записник који, пошто га усвоје чланице 
Женске одборничке мреже, потписује координаторка Женске одборничке мреже. 

Стручну,  правну  и административно техничку помоћ у раду Женске одборничке 
мреже пружа секретар Скупштине општине Кнић и Општинска управа општине Кнић. 

 

Члан 12. 

 

Пословник о раду Женске одборничке мреже ступа на снагу даном доношења. 
Пословник објавити у ,,Службеном гласнику општине Кнић“ и на званичној интернет 

страници општине Кнић. 
 

 

Број : 110-1917/2020.                                        КООРДИНАТОР 

Дана: 04.12.2020. године              Милица Вучићевић с.р. 
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