На основу Одлуке Скупштине општине Кнић о приступању у чланство удружења ''Покрет за
децу три плус'' из Чачка ( '' Службени гласник општине Кнић '' бр.22/21 ) и Уговора бр. 9-33/22-04
од 06.01.2022.год. Општинска управа општине Кнић дана 20.01.2022.године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ
ДА СЕ ПРИЈАВЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ КАРТИЦА ''ЦЕНА МИНУС ЗА 3+ ''
Општинска управа општине Кнић обавештава породице са троје и више деце са
територије општине Кнић да од 21.01.2022.године могу да поднесу захтев за издавање '' Поносне
картице-Цена минус за 3 + '', којом могу да остваре финансијске олакшице приликом плаћања
одређене робе или услуге код више од 1500 привредних субјеката.
Списак привредних друштава, спортских и других организација, јавиних предузећа и
установа на територији целе Србије, код којих корисници могу да да остваре погодности доступан
је на интернет презентацији удружења www.triplus.org.rs и стално се ажурира.
Да би сте остварили право на картицу потребно је да урадите следеће:
- Да уредно попуњен образац захтева за издавање картице са подацима о носиоцу и свој
деци у породици без обзира на узраст, попуните и предате на писарницу Општинске
управе општине Кнић, у ул. Стевана Книћанина бр.116, и то радним данима од 07,00 до
15,00 часова, у затвореној коверти са назнаком: ''За поносну картицу – Цена минус за 3+ '',
- Да носилац картице има пребивалиште на територији општине Кнић, односно уколико се
ради о породици интерно расељених или избеглих лица, пријављено боравиште,
- Да је бар једно од троје или више деце носиоца права малолетно и живи у породици
подносиоца, при чему је статус усвојене деце у потпуности изједначен са биолошком, у
складу са законом.
Како су подаци неопходни за утврђивање испуњености услова за издавање корисничке
картице већ садржани у службеним евиденцијама, довољно је да правилно попуните пријаву и
дате писану сагласност за коришћење, прикупљање и обраду оних података који имају карактер
личних података (ЈМБГ носиоца права и деце, пребивалиште/боравиште, родитељска веза између
носиоца права и деце) у складу са Законом о заштити података о личности.
Корисник картице потписивањем изјаве може дати сагласност како за себе, тако и за
малолелетну децу, док је за пунолетну децу неопходно да уз захтев буду потписане и приложене
потписане изјаве ових лица о сагласности за обраду личних података и то на обрасцу који
приложен уз захтев.
По, правилу носилац картице је мајка, али у ситуацијама када отац непосредно брине о
деци,услед спречености или смрти мајке, односно код лишавање мајке родитељског права, картица
може гласити и на име оца породице.Носилац картице такође може бити и старатељ.
Картица важи уз личну карту носиоца, а попусти се односе на целу породицу.
Захтеви се могу поднети до 01.02.2022.године
Породице које до наведеног датума нису поднеле захтев, а испуњавају напред наведене
услове, као и породице које у току године испуне захтев за издавање картице, могу током трајања
календарске године да поднесу захтев, а картице ће бити сукцесивно израђиване и достављане
корисницима.
О датуму поделе '' Поносне картице '', будући корисници биће благовремено обавештени
преко званичног сајта Општине Кнић www.knic.rs.
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