СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2020.

Број: 26.

Кнић, 16.11.2020.

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 16.11.2020. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07, 83/14др.закон, 101/16-др. закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 6. Статута општине Кнић („Сл. гласник
општине Кнић“,бр. 1/19), чл. 170. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл.
гласник општине Кнић“, бр.4/19) и чл. 2. и чл. 16. став 1. Одлуке о установљењу општинских
награда и других јавних признања општине Кнић („Општински службени гласник“ бр. 3/07,
„Службени гласник општине Кнић“, бр.6/09 и 22/08), донела је
ОДЛУКУ
О ДОДЕЉИВАЊУ ОПШТИНСКИХ НАГРАДА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА
ПОВОДОМ ПРАЗНИКА ОПШТИНЕ КНИЋ ЗА 2020. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком додељују се општинске награде и друга јавна признања за 2020. годину,
поводом Празника општине Кнић, 26. новембра.
Члан 2.
ПЛАКЕТА ОПШТИНЕ КНИЋ, се додељује:
1. Средњој школи „Добрица Ерић“ у Книћу, поводом 60 година постојања и успешног
рада;
2. ДОО „Иногај“ Равни Гај, због изузетног доприноса развоју привреде општине Кнић
и дугогодишњег успешног пословања;
3. „Гружа Аграр“ Балосаве, због изузетног доприноса развоју привреде и воћарства у
земљи и свету;
4. Милану Глишовићу из Губеревца, због изузетног доприноса развоју општине Кнић и
промоцији гружанског краја широм света.
Члан 3.
ДИПЛОМА, се додељује:
1. Дому здравља „Даница и Коста Шамановић“ Кнић, због квалитетног рада и
залагања у борби против пандемије изазване вирусом COVID 19;
2. ОО Црвени крст Кнић, због нарочитог истицања у хуманитарним активностима
током трајања ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID 19;
3. Порталу „еКапија“, због медијске промоције и представљања гружанског краја;
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Фирми „Глобал кооператива“, због унапређења повртарске производње и давања
на значају кооперативној производњи у пољопривреди;
5. Веслачком клубу „Влајко“ из Груже, због популаризације спорта међу младима као
и због постигнутих значајних резултата на такмичењима;
6. Стевану Луковићу из Пајсијевића, због значајних резултата у раду МЗ Пајсијевић и
истицања у хуманитарним активностима током трајања ванредног стања и током
поплава у јуну 2020. године;
7. Наташи Вукоичић из Груже, због постигнутих резултата и заслуга као и доприноса
развоју културе а који се односе на активности КУД „Гружа“.
4.

Члан 4.
НОВЧАНА НАГРАДА, се додељује:
-

Студентима са територије општине Кнић који постижу изузетне резултате на
студијама и то :

1. Миодрагу Радосављевић из Љубића, дипломирао на Економском факултету у Крагујевцу
са просечном оценом 9,97, добитник бројних награда;
2. Немањи Тошић из Честина, дипломирао на Филозофском факултету у Београду са
просечном оценом 9,60, добитник бројних сертификата из области психологије, тренутно
на мастер студијама;
3. Милици Радовановић из Лесковца, дипломирала на Факултету инжењерских наука у
Крагујевцу са просечном оценом 9,41, тренутно на мастер студијама;
4. Милици Мијатовић из Честина, студент IV године Агрономског факултета у Чачку са
просечном оценом 8,90;
5. Софији Миленковић из Гунцата, студент IV године Факултета организационих наука у
Београду са просечном оценом 8,83;
6. Сари Вујичић из Опланића, дипломирала на Природно-математичком факултету у
Крагујевцу, са просечном оценом 8,82;
7. Милици Метлић из Кнежевца, дипломирала на Агрономском факултету у Чачку, са
просечном оценом 8,70;
8. Анђели Вујовић из Кнежевца, због постигнутих изузетних резултата на Економском
факултету и Факултету инжењерских наука у Крагујевцу, мастер студије завршила ове
године са просечном оценом 8,00, тренутно ангажована на позицији уметничког
руководиоца у установи Студентски културни центар.
-

Ученицима-ђацима генерације и то:

9. Јовани Маскимовић из Кнића, ОШ „Вук Караџић“ у Книћу завршила као ђак генерације
у школској 2019/2020. години, постигла запажене резултате на бројним такмичењима;
-

раднику ЈКП „Комуналац“ Кнић и то:

10. Лидији Аксентијевић из Кнића, због дугогодишњег рада и доприноса добром пословању
ЈКП „Комуналац“ Кнић.
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Члан 5.
ЗАХВАЛНИЦА, се додељује:
1. Волонтерима општине Кнић, због вредног и преданог хуманитарног ангажовања током
трајања ванредног стања изазваног пандемијом вируса COVID 19;
2. Младену Новаковић из Борча, због ангажовања на промоцији општине Кнић и културно
историјских знаменитости;
3. Верици Торстеинсон из Губеревца, због преданог хуманитарног рада и промоције
гружанског краја;
4. Радици Радовановић из Груже, због доприноса развоју основне школе у Гружи и
сарадњи са општином Кнић;
5. Радио телевизији Краљево, збод активне медијске промоције општине Кнић у својим
емисијама.
Члан 6.
Општинске награде и друга јавна признања уручиће се на свечаној седници Скупштине
26. новембра 2020. године.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине
Кнић“.

Број: 17-1687/20-01
У Книћу: 16.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 16.11.2020. године, на основу чл. 32.
став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14, 101/16др.закон и 47/18), чл. 37. став 1. тачка 52. Статута општине Кнић („Сл. гласник општине Кнић“
бр.1/19) а у вези са чланом 39. Закона о равноправности полова („Службени гласник РС”, бр.
104/09) донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЕВРОПСКЕ ПОВЕЉЕ О РОДНОЈ РАВНОПРАВНОСТИ НА ЛОКАЛНОМ
НИВОУ
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Европска повеља о родној равноправности на локалном нивоу (у
даљем тексту: Европска повеља), као програмски основ за планирање и остваривање циљева у
области родне равноправности у општини Кнић, у тексту који је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
Европска повеља је оквир за израду Локалног акционог плана за родну равноправност
општине Кнић (у даљем тексту: Локални акциони план).
Члан 3.
Задужују се: Комисија за равноправност полова Скупштине општине Кнић и Канцеларија
за ЛЕР и инвестиције општине Кнић да у складу са Европском повељом израде Локални акциони
план.
Члан 4.
За доношење оперативних аката неопходних за израду Локалног акционог плана из члана
2. ове Одлуке до његовог усвајања од стране Скупштине општине Кнић надлежно је Општинско
веће општине Кнић.
Члан 5.
Овлашћује се председник општине Кнић да у име општине потпише Европску повељу на
локалном нивоу.
Члан 6.
Општина Кнић обавестиће Опсерваторију Савета европских општина и региона (Council
of European Municipalities and Regions) и Сталну конференцију градова и општина – националну
координаторку за родну равноправност за праћење примене Европске повеље о родној
равноправности на локалном нивоу, о усвајању Европске повеље.
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Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Кнић”.

Број:88-1778/20-01
У Книћу:16.11.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Светлана Анђелић с.р.

Draft
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