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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
 

  

                                                                                               

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 13.06.2013. године, на основу чл.78. Закона о 

буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, и 93/12) чл.20. став 2., и чл.35. став 1. 

тачка 2. Статута општине Кнић (''Сл.гласник 

РС'',бр.95/08), донела је 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ 

КНИЋ ЗА 2012.ГОДИНУ 

 

 

 

Члан 1. 

 

Остварени приходи и примања и извршени 

расходи и издаци по буџету за 2012.годину, износе и то: 

 

I - Остварени приходи и примања........................ 

296.312.378,41 динара 

 

II -  Извршени расходи и издаци ..........................  

285.082.468,54 динара 

 

III - Разлика укупних прихода и прим. и изврш. 

расх.и издат - суфицит ...........................................................  

11.229.909,87 динара 

  

Износ од 11.229.909,87 динара суфицита, 

преноси се у наредну годину као наменски односно 

нераспоређени вишак прихода. 

 

 

Члан 2. 

 

 Обавеза издвајања у сталну буџетску резерву за 

2012.годину износи 1.481.562,оо динара, на терет 

нераспоређеног вишка прихода из претходних година. 

 Корекција нераспоређеног вишка прихода из 

претходних година врши се за коришћена средства 

сталне буџетске резерве у 2012.години, у износу од 

1.105.689,о9 динара. 

 Стање сталне буџетске резерве 

31.12.2012.године, износи 1.585.603,91 динара. 

 

Члан 3. 

 

 Укупан износ активе, односно пасиве 

консолидованог Годишњег извештаја о извршењу Буџета 

за 2012.годину износи 410.042.981,оо динара. (Образац 1 

- Биланс стања). 

 

Члан 4. 

 

 Биланс прихода и расхода (Образац 2) је 

консолидовани Годишњи извештај тј. приказани су 

приходи и расходи за буџетска средства, донаторска 

средства, средства Републике, као и из осталих извора 

средстава за директне и индиректне кориснике. Утврђени 

резултат је консолидовани суфицит за све кориснике. 

 Извештај о капиталним расходима и 

финансирању (Образац 3) је консолидовани Годишњи 

извештај тј. приказана су примања и издаци за буџетска 

средства, донаторска средства, средства Републике, као и 

из осталих извора средстава за директне и индиректне 

кориснике. 

 У извештају о новчаним токовима (Образац 4) 

је консолидован Годишњи извештај тј. утврђени су 

укупни кориговани новчани приливи у износу од 

321.451.970,оо динара, укупни новчани одливи у износу 

од 308.151.263,оо динара и салдо готовине на крају 

године за све кориснике у износу од 49.435.592,оо 

динара. 

 

Члан 5. 

 

 Укупни приходи од донација у 2012.години 

износе 9.053.390,о8 динара. 

 Из ових средстава измирени су: 

 

 - текући расходи ..................................................... 

7.548.692,73 динара 

 

 - текући издаци .......................................................    

1.538.730,75 динара 

 

 Утврђени дефицит у 2012.години износи 

34.033,4о динара. 

 

 Дефицит од донација 2012.године покрива се из 

вишка прихода претходне године за финансирање 

конкретних пројеката по уговорима о донацијама (прилог 

извештај о примљеним донацијама). 

 

 

      

       

Члан 6. 

 

 Текући приходи и примања, као и текући 

расходи и издаци који су остварили индиректни 

корисници Буџета у 2012.години, а који нису обухваћени 

чланом 1. су: 

 

 Остали извори средстава: 

 

 Текући приходи и примања .................................. 

11.502.658,оо  динара 
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 Текући расходи .......................................................     

9.405.908,оо динара 

 

 Текући издаци ........................................................       

1.352.422,оо динара 

 

 Остварен суфицит из осталих прих. .............           

744.328,оо динара 

 

 

 Утврђени вишак прихода - суфицит  

индиректни корисници преносе у наредну годину у 

складу са Одлуком својих органа управљања (Образац 

број 5). 

 Укупни суфицит 

 

 Консолидовани  износи .........................................    

13.300.707,оо динара 

 

Члан 7. 

 

 Завршни рачун по извршењу Буџета општине 

Кнић за 2012.годину, чини саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 8. 

 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''. 

 

 

Број: 400-334/13-03 

У Книћу, 13.06.2012.године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

   

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 13.06.2013. године, на основу чл. 39. став 1., 

2. и 3. Закона о родној равноправности(''Сл.гласник РС'', 

бр. 104/09), чл. 4. Закона о забрани 

дискриминације(''Сл.гл.РС'', бр. 22/09),  чл.32. став 1. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи(''Сл.Гласник РС'', 

бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 7. Статута општине 

Кнић(''Сл.гласник РС'', бр.95/08),  и чл. 146. став 2 и чл 

147. став 2 Пословника о раду Скупштине општине 

Кнић(''Сл.гласник општине Кнић''', бр.95/08), донела је 

 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2013-2015. 

ГОДИНУ  

 

 

 Локални акциони план за родну равноправност 

општине Кнић за 2013-2015.године је одштампан у 

прилогу овог акта и чини његов саставни део. 

 

 

 

Број:9-94 /2013-01 

У Книћу, 13.06.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

ОПШТИНА КНИЋ 

 

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА РОДНУ 

РАВНОПРАВНОСТ ОПШТИНЕ КНИЋ 

 ЗА 2013-2015. ГОДИНУ 

 

 

               Општина Кнић, Кнић бб 34240 Кнић, тел. 

034/510-113, www.knic.rs 

 

САДРЖАЈ 

 

 

I      Увод 

 

II   Анализа стања 

 

III   Кључне области 

 а. Одлучивање 

 б. Образовање 

 в. Насиље над женама у породици и 

партнерским односима 

 г. Жене и здравље 

 д. Економија и запошљавање 

 ђ. Информисање 

 

IV Надлежности Комисије за равноправност полова 

 

V  Предвиђене активности у циљу остваривања 

побољшања положаја жена и унапређења родне 

равноправности на  територији општине Кнић 

 

 

I Увод 

 Влада републике Србије је 2008. године донела 

НАЦИОНАЛНУ СТРАТЕГИЈУ ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ 

РАВНОПРАВНОСТИ. Овим документом се утврђује 

целовита и усклађена политикa државе у циљу 

елиминисања дискриминације жена, побољшања 

њиховог положаја и интегрисања принципа  родне 

равноправности у све области деловања институција 

система, као један од елемената модернизације и 

демократизације друштва, у циљу бржег, равномернијег 

и ефикаснијег друштвеног развоја, у складу са политиком 

једнаких могућности прокламованом у Уставу Републике 

Србије (члан15). Националном стратегијом за 

побољшање положаја жена и унапређивање родне 

равноправности (у даљем тексту: Стратегија) обухваћене 

су области које се тичу учешћа жена у креирању 

политика и у доношењу одлука у области економије, 

образовања, здравља, насиља над женама, као и питања 

средстава јавног  информисања и јавног мњења, пошто је 

кроз широку и демократску дикусију процењено да су 

ове области кључне за побољшање положаја жена и 

унапређивање родне равноправности. Планиране 

активности утврђене су на основу претходно сагледаних 

потреба и односе се на период од 2009. до  2015. године. 

Њихово спровођење треба да омогући да дугорочна 

акумулација до сада позитивних промена доведе до 

дубинске и трајне трансформације родних односа у  

Републици  Србији. Активности су уграђене и у 

Национални програм интеграције Републике Србије у 

Европску унију и чине саставни део укупних напора 

Републике Србије на путу ка чланству у ЕУ. У периоду 

од 2000. године до данас, појединачним помацима као 

што су оснивање Савета за равноправност полова Владе 

http://www.knic.rs/


14.06.2013.                                     Службени гласник општине Кнић                         Број 9 – страна 3 

Draft 

Републике Србије, формирањепосебних унутрашњих 

организационих јединица у Министарству рада и 

социјалне политике, Управе за родну равноправност и 

формирањем Одбора за равноправност полова Народне 

Скупштине  Републике  Србије, утврђени су приоритети 

деловања и мера у циљу побољшања положаја жена и 

унапаређивања родне равноправности.  Такође, извршене 

су измене кривичног, радног и породичног 

законодавства. Принцип родне равноправности укључен 

је у нацрте Закона о забрани дискриминације и Закона о 

равноправности полова, као и у неке од државних 

стратегија. 

Родна равноправност претпоставља да 

мушкарци и жене имају једнаке предуслове за 

остваривање људских права. Родна равноправност 

представља фундаментално право за све и од суштинског 

је значаја за сваку демократску средину. Да би ово право 

било остварено, оно мора бити не само препознато са 

правне стране, већ и успешно примењено на све аспекте 

политичког, економског, друштвеног и културног 

живота. Осим тога, родна равноправност претпоставља и 

да постоје једнаке могућности за мушкарце и жене да 

допринесу  културном, политичком, економском, 

социјалном и националном напретку, као и да имају 

идентичне могућности да уживају све користи и 

бенефиције од напретка једне заједнице. 

 По општем ставу, Србија је још увек земља у 

којој традиционалне друштвене улоге и родни 

стереотипи и даље истрајавају, али такође треба 

нагласити да се, у последњих десет година, предузимају 

многи позитивни кораци које су покренули Народна 

Скупштина и Влада, али је не мање значајан допринос 

дао и цивилни сектор.Реални показатељи указују да 

једнака права не значе нужно и једнак положај, те да су 

жене у нашем друштву у неповољнијем положају у 

односу на мушкарце и да су потребне мере да се њихов 

положај изједначи и уравнотежи. 

 Јединице локалне самоуправе, у оквиру својих 

надлежности, треба да планирају, мењају и унапређују 

политику родне равноправности. То подразумева 

доношење и спровођење посебних мера и активности 

у циљу отклањања директне и индиректне 

дискриминације према женама, као и оснаживање 

једнаких могућности за пуно остваривање људских права 

уз истовремено јачање процеса укључивања родне 

перспективе у свим областима друштвеног живота, а што 

се посебно односи на тзв. двоструко или вишеструко 

дискриминисане групе, као што су жене припаднице 

националних мањина, жене са инвалидитетом, избегле 

или расељене жене, сиромашне жене, жене са села, 

самохране мајке и друге. 

 Да би се поткрепила ова потреба издвајамо 

податке који само наговештавају контуре положаја жена 

у Србији: 93% жртава партнерског насиља чине жене, 

12% је мање запослених жена него мушкараца, 16% су 

плате жена ниже него плате мушкараца, само 20% 

директорских места заузимају жене, мање од 30%  

укњижених објеката је у власништву жена, 70% жена са 

инвалидитетом, сеоских и старих жена живи испод 

линије сиромаштва, 5 пута више жена него мушкараца је 

неписмено,… 

 Не постоје прецизни подаци о обиму и 

распрострањености насиља над женама у нашој земљи. 

Већина података обезбеђена је захваљујући 

истраживањима невладиног сектора и они показују да је 

овај вид насиља веома раширен, чему су, поред 

патријархалног односа међу половима, допринели и 

тешка економска криза, избеглиштво, расељавање, ратно 

окружење,...Најчешћи видови насиља над женама у 

Србији су насиље у породици/партнерском односу, 

сексуално насиље над женама и трговина женама. 

 Према овим истраживањима, скоро свака друга 

жена доживи неки облик психичког насиља у породици, 

свака трећа жена доживи физички напад од неког члана 

породице, док се свакој четвртој прети насиљем.  У преко 

92% случајева починилац је био супруг или партнер са 

којим жена јесте или је била у браку/заједници. 

Породично насиље, осим широке распрострањености, 

карактеришу још и дуготрајност и континуитет у 

испољавању. 

 Лично искуство сексуалног злостављања или 

узнемиравања претрпела је свака осма адолесценткиња, а 

2/3 њих описало да је су им познати случајеви из 

непосредне околине. Како је у истраживањима велики 

проценат жена које одбијају да одговоре на питања, и 

како су евиденције које се воде у установама за то 

задуженим често непотпуне, може се са сигурношћу рећи 

да је „тамна бројка“, односно обим насиља које није 

пријављено ни евидентирано, још и већа.  

 Акциони план за родну равноправност општине 

Кнић наслоњен је на Националну стратегију за 

побољшање положаја жена и унапређење родне 

равноправности (фебруар 2009.), Акциони план за 

спровођење ове стратегије и Закон о равноправности 

полова. У исто време афирмише међународна документа 

којима се земље потписнице обавезују да ће предузимати 

све неопходне мере, укључујући и креирање, доношење и 

спровођење политика усмерених ка остваривању родне 

равноправности. 

 

Полазни принципи и опредељења 

 

 Унапређење родне равноправности је кључно 

развојно питање, јер омогућава адекватно 

коришћење женских људских ресурса и 

директно доприноси побољшању квалитета 

живота свих грађана; 

 Унапређење равноправности полова не 

представља тражење посебних привилегија за 

жене, већ успостављање равнотеже међу 

половима и изградњу хармоничних односа на 

добробит целокупног друштва; 

 За унапређење равноправности полова потребне 

су мере у циљу отклањања дискриминације 

жена и стварања услова за пружање једнаких 

могућности за пуно остваривање људских 

права; 

 Претпоставка за унапређење равноправности 

полова је повећано учешће жена у процесима 

одлучивања на свим нивоима и у свим 

областима; 

 Спречавање насиља над женама. 

 

Основни правци деловања 

 

Локални акциони план за родну равноправност 

општине Кнић усмерен је ка два основна правца 

деловања: 

 

1. Унапређење родне равноправности на 

територији општине унутар шест приоритетних 

области које су дефинисане Националним 

акционим планом: одлучивање, економско 
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оснаживање, насиље над женама, женско 

здравље, образовање и медији; 

2. Изграђивање институционалних капацитета 

локалне самоуправе за бављење темом родне 

равноправности. 

 

Области деловања 

 

1. Успостављање правног оквира у локалној 

самоуправи за унапређење родне 

равноправности 

2. Повећано учешће жена у процесу одлучивања и 

остваривање равноправне заступљености оба 

пола 

3. Побољшање економског положаја жена 

4. Остваривање равноправности полова у 

образовању 

5. Побољшање здравља жене и унапређење 

равноправности полова у здравственој 

политици 

6. Превенција и сузбијање насиља над женама 

 

II  Aнализа стања 

 

 Кнић је варошица у високој Шумадији, 

општинско средиште и највећа насеобина микрорегије 

Гружа. Општина Кнић обухвата 36 села и ограничена је 

општинама: Крагујевац, Горњи Милановац, Чачак и 

Краљево. 

Гружа представља јасно индивидуалисану 

шумадијску микрорегију у сливу реке Груже, између 

планина: Рудника на северу, Гледићких планина на 

истоку и Јешевца на западу и Западне Мораве на југу. 

 На основу података из претходних пописа 

становништва општина Кнић има непрекидан пад броја 

становника. Природни прираштај је -12%, а проценат 

умрле одојчади је 23,5. Полна структура у општини Кнић 

показује већи број женске популације у односу на мушку, 

изузев у 2011. години, када је, од укупно 14.237 

становника, било 7.175 мушкараца и 7.062 жене.  

 На евиденцији Националне службе за 

запошљавање, испостава Кнић, на дан 30.11.2012. 

године, било је укупно 1.464 лица, од којих 795 жена; од 

укупно 45 самохраних родитеља- 34 су жене; од 73 лица 

без школе или са непотпуном основном школом њих 39 

су жене. 

 

СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ                                   

НЕЗАПОСЛЕНА  ЛИЦА 

 

 УКУПНО ЖЕНЕ 

I 326 192 

II 88 30 

III 525 259 

IV 412 258 

V 40 4 

VI-1 16 12 

VI-2 10 6 

VII-1 46 34 

VII-2 1 0 

VIII 0 0 

(Подаци Националне службе за запошљавање, испостава Кнић, 

на дан  30.11.2012.) 

 

ДУЖИНА ТРАЖЕЊА ПОСЛА                                                   

ПРВИ ПУТ ТРАЖЕ ЗАПОСЛЕЊЕ 

 

 УКУПНО ЖЕНЕ 

УКУПНО 568 364 

до 3 месеца 59 29 

3 до 6 месеци 53 32 

6 до 9 месеци 39 21 

9 до 12 месеци 36 17 

1 до 2 године 141 87 

2 до 3 године 46 34 

3 до 5 година 66 44 

5 до 8 година 46 40 

8 до 10 година 16 12 

Преко 10 година 66 48 

(Подаци Националне службе за запошљавање, испостава Кнић, 

на дан 30.11.2012.) 

  

Из свих горе наведених података може се 

закључити да је ситуација у општини Кнић, као и већем 

делу Србије лоша, наталитет опада, не предузимају се 

мере да се побољша положај жена, помоћ породиљама је 

недовољна, гинеколошки прегледи су скупи и жене им се 

нередовно подвргавају (што због неинформисаности, што 

због патријархалне средине и застарелих схватања), жене 

теже заснивају радни однос јер послодавци не желе да 

мајке одсуствују са посла због дечјих болести, 

родитељских састанака,...а то су,  у локалној средини,  и 

даље искључиво одговорности жена,... 

 

III    Kључне области 

 

 а.) Одлучивање 

 Равноправно и равномерно учествовање у 

одлучивању је један од темеља демократије и спада у 

гарантована људска права. Остваривање права жена и 

њихово подстицање да учествују у одлучивању шири 

демократске процесе, води до мирнијег и стабилнијег 

друштва у које су укључени различити аспекти људских 

потреба, те поспешује транспарентност у доношењу 

одлука и праведнију расподелу утицаја у друштву. 

Жене чине преко 50% бирачког тела и још увек 

се боре за остваривање квоте од 30% заступљености у 

представничким телима, извршним органима и на 

руководећим местима. 

 Слика општине Кнић из перспективе учешћа 

жена у процесима одлучивања је следећа: на позицији 

председника општине је жена а на позицији заменика 

председника општине налази се мушкарац. Општинско 

веће броји 7 бираних чланова и то 6 мушкараца и  једну 

жену.На позицији председника Скупштине општине је 

мушкарац, а заменик председника скупштине и секретар 

скупштине су жене. Скупштину чине 33 одборника, од 

којих су 8 жене. 

 Начелник општинске управе је жена, а 

помоћник председника општине је мушкарац. Задатак од 

приоритетног значаја је интегрисање родне 

равноправности у процесе одлучивања у свим областима 

и на свим нивоима одлучивања у локалној заједници, 

како у смислу повећања укупне заступљености жена на 

местима одлучивања, тако и у смислу учешћа у 

креирању, доношењу, спровођењу и евалуацији локалних 

развојних политика.   
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 б.) Образовање 

 

 

У општини Кнић постоје три основне школе, са 

23 истурена оделења и једна средња школа. 

Основну школу похађа укупно 1019 ученика, 

док у средњој школи има 198 ученика. 

 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 

 

УКУПНО 

УЧЕНИКА 

ДЕЧАЦИ ДЕВОЈЧИЦЕ 

1019 516 503 

Извор- оделење за финансије, привредни развој и друштвене 

делатности 

 

 Имајући у виду демографски тренд 

депопулације сеоских средина, у појединим селима се 

четвороразредна оделења основних школа гасе. 

У средњој школи, од 9 смерова, ђаци су уписани само на 

четири смера, јер на тржишту рада не постоји потражња 

за радном снагом метало и машинске струке. 

 Расподела директорских позиција у образовним 

институцијама ( од предшколског до средњешколског 

нивоа ), разложена по полу, показује да 60% 

директорских позиција  заузимају жене. 

 

 

ДИРЕКТОРИ 
БРОЈ 

ШКОЛА 
МУШКАРЦИ ЖЕНЕ 

Предшко-

лско 

образовање 

1  1 

Основне 

школе 
3 1 2 

Средња 

школа 
1 1  

УКУПНО 5 2 3 

Извор- оделење за финансије, привредни развој и 

друштвене делатности 

 

 Образовне установе су идеална јавна места у 

којима могу да се дистрибуирају и развијају демократске 

идеје и да се заштите у нашој култури. Образовне 

институције врше промене у понашању и стању ума, а 

имају и обавезу да испуне потребе и захтеве деце и 

младих (својих ђака) и захтеве друштва које се 

константно мења. 

 Њихов задатак је огроман и комплексан. Школе 

су окружење у којем млади стичу знања и личне вештине 

које се заснивају на поштовању сваког људског бића. 

Школе помажу да се уобличе карактери ученика и да се 

стимулише индивидуални потенцијал; оне усклађују 

разноврсност својих ђака, па тиме и различитости између 

полова. 

 

В.) Насиље над женама у породици и партнерским 

односима 

 

 Насиље над женама и у партнерским односима 

је резултат неравнотеже моћи између жена и мушкараца. 

Према општој препоруци 19 Комитета Уједињених 

нација за елиминацију дискриминације жена (1992.) 

насиље над женама представља облик дискриминације у 

смислу Конвенције о елиминисању свих облика 

дискриминације жена (CEDAW)  и треба га сматрати 

озбиљним кршењем женских људских права. 

Дискриминација обухвата родно засновано насиље, 

односно насиље које је усмерено против жене само због 

тога што је жена или насиље које у већој мери утиче на 

жене него на мушкарце. Обухвата сваки поступак који 

доводи до наношења штете или патње- физичке, 

сексуалне или менталне природе, укључујући и претње 

таквим поступцима, као и принуду и друге облике 

ограничавања слободе. Родно засновано насиље 

представља кршење специфичних одредби Конвенције, 

без обзира да ли те одредбе изричито спомињу насиље. 

Према извештају Комитета УН за елиминисање 

дискриминације жена, жене имају више шанси да буду 

убијене или повређене у породици, него у било којој 

другој друштвеној средини. Према подацима УН, први 

узрок смрти или инвалидности међу женама од 15 до 45 

година старости нису болести или саобраћајни несреће, 

већ насиље, а најопасније место за жену је њен сопствени 

дом. Најчешћи извршиоци насиља су супружници или 

бивши супружници. 

 Насиље које се чини према члановима породице 

има специфичне карактеристике у односу на насиље 

учињено ван породице. Насиље у породици увек 

представља злоупотребу моћи и контролисање чланова 

породице који имају мање моћи или располажу мањим 

ресурсима. У већини друштава, нарочито у 

традиционалним и патријархалним заједницама, 

мушкарци имају знатно више моћи- не само физичке, већ 

и економске и друштвене. 

 Конвенција Савета Европе о превенцији и 

борби против насиља над женама и насиља у породици 

дефинише насиље у породици као сваки акт физичког, 

сексуалног, психичког и економског насиља које се 

дешава у оквиру породице или домаћинства или било ког 

другог партнерског, односно интимног односа, без 

обзира да ли насилник дели или не исту стамбену 

јединицу са жртвом. 

 Спречавање насиља је паметна инвестиција  

која се вишеструко исплати и доноси уштеде. 

Спречавање насиља над женама доводи до значајног 

очувања државних и приватних фондова кроз директне и 

индиректне трошкове који су повезани са: здравственом 

негом и услугама које се пружају особама које су 

преживеле насиље, трошкове поступања полиције, 

трошкове изазване губитком продуктивности, смањеним 

квалитетом живота и настанком смрти. 

 Према извештају Полицијске станице у Книћу, 

за последње три године је регистровано 25 случајева 

породичног насиља. У току 2010. године регистровано је 

6 кривичних пријава због извршеног кривичног дела 

насиља у породици од којих су у два случаја жене, а у 

остала четири случаја жртве деца и мушкарци; 2011. 

године  је регистровано пет кривичних пријава због 

насиља у породици, од којих су у четири случаја жртве 

жене, а у једном случају жртва је мушкарац; 2012. године 

је регистровано 14 кривичних пријава због извршеног 

кривичног дела насиља у породици од којих су у 13 

случајева жртве жене, а у једном случају је жртва 

мушкарац.Из наведеног се може закључити да се број 

случајева насиља у породици повећава, а посебно број 

случајева насиља над женама. 

 Град Крагујевац је 2011. године основао 

„сигурну кућу“ , а у плану је да општина Кнић, односно 

Центар за социјални рад, склопи  уговор са градом, јер на 

територији општине не постоји склониште за жене жртве 

породичног насиља. Општина Кнић је 2011. године, из 

свог буџета, издвојила 60.000,00 динара, 2012. године 
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70.000,00 динара и 2013. такође 70.000,00 динара за 

трошкове смештаја жена са територије општине Кнић у 

„сигурној кући“ у Крагујевцу.  

 На евиденцији Центра за социјални рад из 

Кнића је 11 самохраних мајки које примају социјалну 

помоћ, 56 жена, старијих од 60 година примају новчану 

социјалну помоћ, док су на евиденцији Националне 

службе за запошљавање, испостава Кнић, од укупно 45 

самохраних родитеља, 34 самохране мајке. 

 Уочљив је и проблем неплаћања алиментације 

самохраним мајкама, односно, судско решење о 

обавезном издржавању малолетних лица остаје мртво 

слово на папиру, као и рецидивизам код насилника у 

породици. 

 

Г.) Жене и здравље 

 

 Опште здравље женске популације је 

суштинско питање и елементарни услов за квалитет 

живота жена. Женско здравље одражава се на укупно 

здравље становништва и на његову добробит. 

Брига за очување здравља жена треба да се темељи на 

принципу праведности који подразумева постојање 

друштвеног модела који укључује мере и активности за 

смањење неједнакости у здрављу и поштовање 

различитости, будући да се потребе сваке жене разликују 

зависно од фактора као што су: социјално-економски и 

културни миље, религија, животно доба, физичке и 

менталне способности и сексуални идентитет. 

Остваривање права жена на здравље подразумева 

повећање доступности услуга одговарајућих служби и 

информација, препознавање њихових потреба и 

обезбеђивање приватности , поверљивости информација 

и сагласност за све интервенције које се односе на 

њихово здравље. 

 Бар два основна узрока умирања и разбољевања 

жена (кардиоваскуларне и малигне болести) могу се 

спречити мерама примарне превенције (промоција 

здравља, развијање здравих стилова живота и др.) и 

мерама секундарне превенције ( рано откривање болести, 

нарочито болести репродуктивних органа).  Зато у 

програмима здравствене заштите жена приоритет треба 

дати мерама промоције здравља и превенције болести. 

 Од посебне важности је рад на развијању 

програма на нивоу локалне заједнице за превенцију и 

смањивање фактора ризика као што су пушење, 

неправилна исхрана и физичка неактивност и 

промовисање здравих стилова живота, рад на превенцији 

и раном откривању болести, укључујући и програме за 

унапређење и очување менталног и емоционалног 

здравља жена.  

 Према подацима дома здравља „Даница и Коста 

Шамановић“ из Кнића, број жена оболелих од малигних 

болести репродуктивних органа се, из године у годину, 

повећава. 

 

ГОДИНА БРОЈ ОБОЛЕЛИХ ЖЕНА 

2010. 4 

2011. 7 

2012. 11 

Извор- дом здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић 

 Стање је забрињавајуће, јер је број оболелих 

жена за две године скоро утростручен. Ово указује, 

колико на општи тренд повећања броја људи оболелих од 

канцера, толико и на неопходност едукације жена о 

мерама превенције и раном откривању болести. 

 

Д.) Економија и запошљавање 

 

 Економска независност је предуслов који 

омогућава женама и мушкарцима да имају контролу над 

сопственим животом и да праве властите изборе. Главни 

начин за постизање економске независности је 

остваривање зараде.На тржишту рада жене су још увек 

превише заступљене у мање плаћеним секторима, а 

недовољно заступљене на позицијама одлучивања.  

Жене и мушкарци и даље доживљавају сиромаштво и 

друштвену изолованост на различит начин. Жене су 

суочене са већим ризиком од сиромаштва, посебно 

самохране мајке и старије жене код којих разлика у 

заради прерасте у разлику у висини пензије. Препреке у 

запошљавању се такође огледају у већој стопи  

неактивности и већој стопи дуготрајне незапослености. 

 

ПРВИ ПУТ ТРАЖЕ ЗАПОСЛЕЊЕ 

 

УКУПНО МУШКАРЦИ ЖЕНЕ 

568 204 364 

(Подаци Националне службе за запошљавање, 

испостава Кнић НА ДАН 31.11.2012.) 

 

 

ЗАПОШЉАВАЊЕ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ 

 
Подаци Националне службе за запошљавање, испостава Кнић, 

за период 01.01.2012.-31.12.2012.) 

 

 На нивоу  републике, на жене је регистровано 

28% свих пољопривредних газдинстава, међутим, оне 

чине само 23% свих индивидуалних пољопривредника и 

71% помажућих чланова у пољопривреди.Ситуација у 

руралним и неразвијеним  подручјима је знатно тежа. 

 Отклањање јаза између нормативног и стварног 

положаја жена и мушкараца у локалној заједници 

приоритет је од посебне важности. Подаци на 

републичком нивоу показују да је стопа незапослености 

жена за половину већа од стопе незапослености 

мушкараца. Национална служба за запошљавање 

Крагујевац, испостава Кнић, на дан 30.11.2012. године 

бележи 1.464 незапослених лица или 10% од укупног 

броја становника, од чега су 795 жене или 54,30% и то: 

192 са I степеном стручне спреме, 30 са II степеном, 259 

са III степеном, 258 са IV степеном, 4 са V степеном, 18 

са VI степеном и 34 са VII степеном.  

У току 2012. године, са евиденције Националне 

службе за запошљавање, запослено је 172 лица. Од тога 

110 на одређено време и 62 на неодређено. Уочљиво је да 

је број жена скоро пет пута мањи од броја мушкараца 

запослених на неодређено време.                 

 Према подацима Центра за социјални рад из 

Кнића, међу корисницима социјалне заштите, у 2012. 

години, малолетних  лица је било 281 или  22%. Нема 

УКУПНО МУШКАРЦИ ЖЕНЕ 

62 50 12 
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већих варијација, у броју корисника социјалне заштите, у 

последње три године. То указује на чињеницу да се скоро 

ништа не ради да би се материјална ситуација тих људи 

побољшала. Неопходно је да се и на локалном и на 

републичком нивоу предузму мере и акције како би се 

људи, који су до сада живели испод границе сиромаштва, 

радно ангажовали и почели самостално да се издржавају. 

 

КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

 

ГОДИНА УКУПНО ЛИЦА МАЛОЛЕТНИЦИ 

2010. 1307 253 

2011. 1225 283 

2012. 1269 281 

(Подаци  Центра за социјални рад, Кнић) 

 

На територији општине има 1962 малолетна 

лица (податак добијен од  Дома здравља „Даница и Коста 

Шамановић“  Кнић), а од тога њих 542 или 28% су 

корисници дечјег додатка (податак добијен од службе 

дечје заштите за 2012. годину). 

 

 

Ђ.) Информисање 

 

 Обзиром да јавна гласила имају одлучујући 

утицај на формирање јавног мњења и да се преко њих 

рефлектује слика о женама, односно слика коју о родним 

улогама имају и мушкарци и жене, веома је важно да се 

жене и њихове активности и потребе приказују на 

озбиљан и адекватан начин. Од приоритетне важности је 

да се афирмише родно осетљиво деловање у јавним 

гласилима, како локалним, тако и националним. То је 

начин да се приступи променама јавне свести и да се 

јавно заступа равноправност полова као фактор битан за 

демократске односе у друштву и за коришћење женских 

потенцијала у одрживом развоју локалне заједнице. То 

подразумева и активно деловање у смеру напуштања 

традиционалистичких образаца у медијима, по којима је 

жени место у кући или се она третира као мушки објекат. 

Комерцијализација јавних гласила и потрошачко 

друштво намећу неодговарајућу слику жене, робујући 

стереотипима према родним улогама у садржајима, у 

рекламама и оглашавању средстава јавног информисања. 

 У општини Кнић постоји само једна радио 

станица, што не пружа довољно могућности за 

промовисање вредности и принципа толеранције, 

недискриминације и међусобног уважавања међу женама 

и мушкарцима. Треба утицати на јавна гласила да 

питањима породичног насиља, злостављања жена и 

трговине људима, чије су жртве најчешће жене, прилазе 

се дужним поштовањем, без сензационализма. Такође 

треба повећати број програма за и од стране жена са 

циљем да се женске потребе и питања решавају на 

одговарајући начин. 

 

 

IV Надлежности Комисије за родну 

равноправност 

 

Прати унапређење, оснаживање и афирмацију 

равноправности полова. 

Даје мишљење о предлозима прописа и Одлука 

које доноси Скупштина. 

Предлаже активности и предузимање мера, 

посебно оних којима се остварује политика једнаких 

могућности на нивоу општине. 

Разматра усклађеност важећих као и предлога 

нацрта нових закона из ове области са Међународним 

конвенцијама и пактовима о људским правима жена и 

мањинских група (националне мањине, избегла и 

расељена лица, лица са инвалидитетом,...) 

Предлаже доношење Локалног акционог плана 

за родну равноправност. 

Успоставља одговарајуће институционалне, 

финансијске и друге претпоставке, укључујући и добру 

вољу и позитивну намеру свих релевантних субјеката у 

локалној заједници. 

Предлаже успостављање родно сензитивног 

буџета. 

Предлаже успостављање јединствене базе 

података са родно осетљивом статистиком на нивоу 

општине. 

 

 

V Предвиђене активности у циљу остваривања 

побољшања положаја жена и унапређења родне 

равноправности на територији општине Кнић 

 

Локална самоуправа и Комисија за родну равноправност 

предвиђају следеће активности на пољу остваривања 

једнаких права: 

 

 едукације мушкараца и жена у МЗ- Кнић, 

Гружа, Топоница, Губеревац, Баре ( психолог-

психијатар, правник ) 

 информисање жена о болестима 

репродуктивних органа и могућностима 

превенције ( медицински радници ) 

 Website страница на званичној презентацији 

општине Кнић 

 Facebook профил комисије за родну 

равноправност 

 иницирање развијања и примене програма 

обуке жена на селу и стицању алтернативних 

извора прихода ( сеоски туризам, израда 

сувенира, брендирање локалних производа, 

лековито биље,...) 

 израда посебних програма економског 

оснаживања сеоских жена, жена са 

инвалидитетом, социјално угрожених жена, 

самохраних мајки,.. 

 едукација за чланове комисије за РР: 

 

- уједначавање разумевања концепта РР 

              - развијање вештина и стицање нових знања 

              - лобирање и јавни наступ 

 - комуникацијске вештине 

 - вештине презентовања 

 - мониторинг и евалуација 

 - тимски рад 

 

 иницирање доношења Одлуке о успостављању 

Канцеларије за РР 

 иницирање доношења Одлуке за издвајање 

буџетских средстава за спровођење Локалног 

акционог плана за РР, укључујући и 

суфинансирање активности које су усмерене ка 

остваривању циљева овог Плана 
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 иницирање развијања родно осетљивих и 

антидискриминаторних програмских садржаја у 

школама ( Закон о равноправности полова, 

чл.31 ) 

 периодично, а најмање једном годишње, 

сачинити извештај и дати оцену спровођења 

планова, одлука и реализације овог Плана 

 

 

Број: 9-94/2013-01 

У Книћу, 13.06.2013. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

     

 

    

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 13.06. 2013.године, на основу сходне 

примене: чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.17.став 7. 

Закона о библиотечко-информационој делатности 

(''Сл.гл.РС'', бр.51/11), чл. 37. Закона о култури 

(''Сл.гл.РС'', бр.72/09), чл.35. став 1. тачка 10. Статута 

општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.147.став 3. 

Пословника о раду Скупштине општине Кнић 

(''Сл.гласник РС'',бр. 95/08), чл.28.став 1. Статута 

Општинске библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић'' из 

Кнића,  (''Сл.гласник општине Кнић'',бр.1/09), донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ОПШТИНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ  

''ДР ДРАГИША ВИТОШЕВИЋ'' КНИЋ 

 

 1. За вршиоца дужности директора Општинске 

библиотеке ''Др.Драгиша Витошевић''  Кнић именује се  

САВКОВИЋ СЛАВИЦА, дипломирани биолог, из 

Вињишта. 

 2. Функцију вршиоца дужности директора 

именована ће обављати до именовања директора 

установе, а најдуже шест месеци од дана именовања, и то 

са половином пуног радног времена. 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 4. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 5. Решење доставити  Општинској библиотеци 

''Др.Драгиша Витошевић'' у  Книћу,  и именованом 

вршиоцу дужности директора. 

 

 

Број: 119-602/13-01                                    

У Книћу, 13.06.2013.г.                                  

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на 

седници од 13.06.2013.године,  на основу сходне примене 

чл.32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 

(''Сл.гласник РС'',бр.129/07), чл.35. став 1. тачка 10. 

Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',бр.95/08), чл.12. 

Статута Туристичке организације ''Кнић'' из Кнића, и 

чл.5. алинеја 4. Одлуке о оснивању Туристичке 

организације општине Кнић (''Општински 

сл.гласник'',бр.9/96 и 14/96) донела је 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

''КНИЋ'' ИЗ КНИЋА 

 

 1. За вршиоца дужности директора Туристичке 

организације ''Кнић'' из Кнића именује се  ЂУРЂЕВИЋ 

НАТАША, дипломирани туризмолог, из Кнића. 

 2. Функцију вршиоца дужности директора 

именована ће обављати до именовања директора, а 

најдуже шест месеци од дана именовања. 

 3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 4. Решење објавити у ''Службеном гласнику 

општине Кнић''. 

 5. Решење доставити Туристичкој организацији 

''Кнић'', и именованом вршиоцу дужности директора. 

 

 

 

Број: 119-603/13-01                                   

У Книћу, 13.06.2013.г.                                     

 

ПРЕДСЕДНИК СКУППШТИНЕ, 

Милић Миловић, с.р. 
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