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I.    GRADONAČELNIK 
 

 

 

1.  

 Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 

141/22), točke VIII. Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu 

(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 21/22) te temeljem članka 49. Statuta Grada Knina („Službeno 

glasilo Grada Knina“ broj 3/21), dana 9. siječnja 2023. godine, donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2023. godinu  

za izvanredne troškove nastale po osnovu  

ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima 

 

 

I. 

Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu („Službeno 

glasilo Grada Knina“, broj 21/22, u daljnjem tekstu: Program), u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu, 

na ime izvanrednih troškova nastalih po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima 

predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.300,00 eura.  

 

II. 

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu – Program 1014  - 

Potpore razvoju sporta, pozicija R0727 – Ostale tekuće donacije – izvanredni troškovi.  

 

III. 

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2023. godinu u iznosu od 5.300,00 eura namijenjena za 

izvanredne troškove nastale po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportskim aktivnostima, uplatiti će 

se na žiro-račun Zajednice sportova Grada Knina, koja će sredstva, po potrebi, dalje transferirati 

sportskim udrugama i organizacijama, što će se regulirati zasebnim ugovorom između Grada Knina i 

Zajednice sportova Grada Knina, a Zajednica sportova Grada Knina će sklopiti zasebne ugovore sa 

svakom od sportskih udruga kojima sredstva budu isplaćena na ime izvanrednih troškova te će presliku 

istih, uz izvješće o namjenskom utrošku sredstava, dostaviti Gradu Kninu. 

 

IV. 

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel  za lokalnu samoupravu i društvene 

djelatnosti. 

 

V. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u prvom sljedećem broju 

„Službenog glasila Grada Knina“. 

 

KLASA: 620-01/22-01/9 

URBROJ: 2182-10-02-23-11 

Knin, 9. siječnja 2023.  

                                                                                                     GRADONAČELNIK 

                                                                                                       Marijo Ćaćić, mag.oec.  

_________________________________________________________________________ 
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2.  

 Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 

141/22), točke IV. Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu 

(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 21/22) te temeljem članka 49. Statuta Grada Knina („Službeno 

glasilo Grada Knina“ broj 3/21), dana 9. siječnja 2023. godine, donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2023. godinu  

na ime suradnje Zajednice sportova Grada Knina s Hrvatskim olimpijskim odborom 

 

 

I. 

Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu („Službeno 

glasilo Grada Knina“, broj 21/22, u daljnjem tekstu: Program), u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu, 

na ime suradnje Zajednice sportova Grada Knina s Hrvatskim olimpijskim odborom predviđena su 

sredstva u iznosu od 13.280,00 eura. 

 

II. 

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu – Program 1014  - 

Potpore razvoju sporta, pozicija R0844 – Kapitalne donacije sportskim društvima – suradnja s HOO te će 

ista biti uplaćena na žiro račun Zajednice sportova Grada Knina, IBAN: HR5924020061100736439, 

otvorenog kod Erste & Steiermarkische Bank d.d.. 

 

III. 
Za provedbu ovoga Zaključka zadužuje se Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene 

djelatnosti te se isti obvezuje pripremiti Ugovor o donaciji.  
 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u prvom sljedećem broju 

„Službenog glasila Grada Knina“. 

 

KLASA: 620-01/22-01/9 

URBROJ: 2182-10-02-23-7 

Knin, 9. siječnja 2023. 
 

                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                       Marijo Ćaćić, mag.oec.  

_________________________________________________________________________ 
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3.  

 Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 

141/22), točke III. Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu 

(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 21/22) te temeljem članka 49. Statuta Grada Knina („Službeno 

glasilo Grada Knina“ broj 3/21), dana 9. siječnja 2022. godine, donosi  

 

 

                                                           ZAKLJUČAK 

o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2023. godinu  

sportskim udrugama i organizacijama na području Grada Knina  

 

I. 

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za 

sufinanciranje programa/projekata u području sporta za 2023. godinu iznosi 207.000,00 eura, sukladno  

Programu javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu („Službeno glasilo Grada 

Knina“, broj 21/22 – u nastavku teksta: Program), od kojeg iznosa je za  financiranje projekata i programa 

sportskih udruga i organizacija, Programom predviđen iznos od 139.300,00 eura. 

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu – Program 1014  - 

Potpore razvoju sporta, pozicija R0045 – Tekuće donacije sportskim društvima. 

 

II. 

Temeljem Prijedloga Povjerenstva Zajednice sportova Grada Knina o raspodjeli sredstava 

Zajednici sportova Grada Knina i sportskim udrugama Grada Knina, za financiranje projekata i programa 

sportskih udruga i organizacija u 2023. godini, koji je usvojen na sjednici održanoj dana 27. prosinca 

2022. godine (KLASA: 620-01/22-01/9, URBROJ: 2182-10-03-22-4), Programom predviđeni iznos od 

139.300,00 eura, raspoređuje se kako slijedi:  

 
BROJ NAZIV KORISNIKA IZNOS 

(U EURIMA) 

1. ATLETSKI KLUB „SVETI ANTE“ 8.600,00 

2. BOKSAČKI KLUB „KNIN“ 3.300,00 

3. BICIKLISTIČKI KLUB „ADRION OROS“ 1.000,00 

4. BOĆARSKI KLUB „ZRINSKI“ 2.000,00 

5. DSR „DINARA-KNIN“   540,00 

6. DSR „HRVATSKA DVORANA“ 1.000,00 

7. DSR „SPORT ZA SVE“ 1.250,00 

8. GIMNASTIČKI KLUB „KNIN“ 1.900,00 

9. KARATE KLUB „TIGAR“ 1.750,00 

10. KARATE KLUB „KNIN“ 2.150,00 

11. KOŠARKAŠKI KLUB „KNIN“ 4.150,00 

12. KLUB SJEDEĆE ODBOJKE „KNIN 95“ 6.200,00 

13. MALONOGOMETNI KLUB „KNIN“ 1.000,00 

14. MALONOGOMETNI KLUB „KIJEVO“ 12.200,00 

15. NOGOMETNI KLUB „DINARA“ 30.200,00 

16. ODBOJKAŠKI KLUB „MLADOST 2000“ 11.950,00 

17. SKIJAŠKI KLUB „KNIN-SKI“     800,00 

18. ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „KRKA“  2.550,00 

19. STOLNOTENISKI KLUB „KNIN“  2.000,00 

20. TAEKWONDO KLUB „OLYMPIC“  6.000,00 

21. TAEKWONDO KLUB „DIV-KNIN“ 10.560,00 

22. TENISKI KLUB „KRALJ ZVONIMIR“   3.550,00 

23. ŽENSKI RUKOMETNI KLUB „KNIN“   7.350,00 

                                                    UKUPNO:                                                                122.000,00     

24. ZAJEDNICA SPORTOVA GRADA KNINA 17.300,00 

                                                    UKUPNO:                                                                139.300,00 
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III.  

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2023. godinu u iznosu od 139.300,00 eura namijenjena za 

financiranje programa/projekata sportskih udruga i organizacija, uplatiti će se na žiro-račun Zajednice 

sportova Grada Knina, koja će dalje, sredstva u iznosu od 122.000,00 eura, transferirati sportskim 

udrugama i organizacijama navedenim u točki II. Zaključka, što će se regulirati zasebnim ugovorom 

između Grada Knina i Zajednice sportova Grada Knina, a Zajednica sportova Grada Knina će sklopiti 

zasebne ugovore sa svim sportskim udrugama koje su uključene u program financiranja te presliku istih 

dostaviti Gradu Kninu. 

 

IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u prvom sljedećem broju 

„Službenog glasila Grada Knina“. 

 

KLASA: 620-01/22-01/9 

URBROJ: 2182-10-02-23-5 

Knin, 9. siječnja 2023. 

                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                       Marijo Ćaćić, mag.oec.  

_________________________________________________________________________ 

 

4.  

 Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 75. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 

141/22), točke V. Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu („Službeno 

glasilo Grada Knina“ broj 21/22) te temeljem članka 49. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada 

Knina“ broj 3/21), dana 9. siječnja 2023. godine, donosi  

 

 

ZAKLJUČAK 

o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2023. godinu  

za troškove zakupnine i najamnine sportskih dvorana u Gradu Kninu 

 

 

I. 

Temeljem Programa javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2023. godinu („Službeno 

glasilo Grada Knina“, broj 21/22, u daljnjem tekstu: Program), u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu, 

na ime troška zakupnine i najamnine sportskih dvorana predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 

19.300,00 eura, od čega je: 

- za zakupnine i najamnine za građevinske objekte (mala dvorana) planiran iznos od 9.300,00 

eura, 

- za zakup dvorane SŠC planiran je iznos od 10.000,00 eura. 

 

II. 

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu – Program 1014  - 

Potpore razvoju sporta, pozicija R0252 – Zakupnine i najamnine za građevinske objekte i R0857 – 

Tekuće donacije sportskim društvima – zakup dvorane SŠC.  

 

III. 

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel  za lokalnu samoupravu i društvene 

djelatnosti. 
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IV. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u prvom sljedećem broju 

„Službenog glasila Grada Knina“. 

 

KLASA: 620-01/22-01/9 

URBROJ: 2182-10-02-23-9 

Knin, 9. siječnja 2023.  

                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                       Marijo Ćaćić, mag.oec.  

_________________________________________________________________________ 

 

5.  
 

 Gradonačelnik Grada Knina na temelju članaka 27. i 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu 

(„Narodne novine“, broj 71/10 i 136/20), članka 49. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada 

Knina“ broj 3/21) te Programa javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2023. 

godini („Službeno glasilo Grada Knina“ broj 21/22), dana 10. siječnja 2023. godine, donosi  

 

 

                                                             ZAKLJUČAK 

o odobravanju sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2023. godinu za sufinanciranje  

redovne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog Križa Knin  

 

I. 

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Grada Knina za 

sufinanciranje redovne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog Križa Knin za 

2023. godinu iznosi 12.608,67 eura, sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom crvenom križu i Programu 

javnih potreba udruga civilnog društva na području Grada Knina za 2023. godinu.  

 

II. 

Navedena sredstva planirana su u Proračunu Grada Knina za 2023. godinu – Program 1011  - 

Razvoj civilnog društva, Aktivnost A101102 – Redovna djelatnost Crvenog križa, pozicija R0029, konto 

38118. 

 

III. 

Sredstva Proračuna Grada Knina za 2023. godinu u iznosu od 12.608,67 eura,  namijenjena za 

sufinanciranje redovne djelatnosti Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva Crvenog Križa Knin, 

uplaćivat će se na žiro-račun Hrvatskog Crvenog križa – Gradsko društvo Crvenog Križa Knin, što će se 

regulirati zasebnim ugovorom između Grada Knina i Hrvatskog Crvenog križa – Gradskog društva 

Crvenog Križa Knin.  

 

IV. 

Ovaj Zaključak objaviti će se u prvom sljedećem broju „Službenog glasila Grada Knina“. 

 

 

KLASA: 610-01/22-01/29 

URBROJ: 2182-10-02-23-3 

Knin, 10. siječnja 2023. 

                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                       Marijo Ćaćić, mag.oec.  

_________________________________________________________________________ 
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II.    DJEČJE GRADSKO VIJEĆE 
 

 

6.  

 

Na temelju članka 8. stavka 4. Odluke o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Knina 

(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 6/22), Dječje gradsko vijeće Grada Knina na 1. sjednici održanoj 

dana 13. siječnja 2023., donosi 

 

 

POSLOVNIK   

DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA KNINA 

 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Izrazi koji se koriste u ovom Poslovniku, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se 

jednako na muški i ženski spol. 

 

Članak 2. 

Dječje gradsko vijeće Grada Knina (dalje u tekstu: Vijeće) predstavničko je tijelo djece osnovnih 

škola na području grada Knina.  

Vijeće je osnovano s ciljem promicanja prava i potreba djece u gradu Kninu u skladu s 

Konvencijom Ujedinjenih naroda o pravima djeteta.  

 

Članak 3. 

Sjedište Vijeća je na adresi dr. Franje Tuđmana br.2 u Kninu. 

 

 

RAD VIJEĆA 

Članak 4. 

Vijeće ima 8 članova, 4 predstavnika iz svake osnovne škole s područja Grada Knina. 

Mandat dječjih vijećnika je dvije godine, a pojedini učenik može se kandidirati i biti izabran 

najviše dva puta. Mandat dječjih vijećnika počinje njihovim izborom u Vijeće, a prava i dužnosti 

započinju im danom konstituiranja Vijeća. 

 

Članak 5. 

Vijeće se konstituira danom održavanja prve sjednice kojoj nazoči većina ukupnog broja dječjih 

vijećnika. Prvu sjednicu saziva i njome predsjedava Gradonačelnik Grada Knina ili osoba koju za to 

ovlasti Gradonačelnik. 

Konstituirajuća sjednica se održava u roku od 15 dana od dana dobivenih rezultata o provedenim 

izborima. 

 

Članak 6. 

Na prvoj sjednici Vijeće donosi Poslovnik Dječjeg gradskog vijeća u skladu s Odlukom o 

osnivanju Vijeća.  

Na drugoj sjednici Vijeće bira dječjeg gradonačelnika i njegovog zamjenika iz reda svojih 

vijećnika. 

Vijeće donosi i Godišnji program rada s planom potrebnih financijskih sredstava te se brine o 

izvršenju donesenog Programa rada sukladno sredstvima odobrenim u Proračunu Grada Knina. 
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Članak 7. 

Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja 

članova. 

Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova. U slučaju jednakog broja glasova „za“ i 

„protiv“ odlučujući je glas dječjeg gradonačelnika. 

Na poziv dječjeg gradonačelnika sjednicama mogu nazočiti dužnosnici i djelatnici Grada Knina te 

predstavnici pravnih osoba za koje oni ocijene da mogu biti od koristi za rješavanje određenih problema 

iz područja života djece. 

 

Članak 8. 

Dječji gradonačelnik saziva sjednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama. 

U slučaju njegove spriječenosti navedene obveze privremeno preuzima njegov zamjenik. 

Dječji gradonačelnik zastupa i predstavlja Vijeće te sudjeluje na manifestacijama Grada Knina od 

interesa za djecu, a po pozivu Gradonačelnika Grada Knina. 

Dječji gradonačelnik određuje zapisničara sjednice iz reda vijećnika 6. i 7. razreda. 

 

Članak 9. 

Dječji vijećnik obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Vijeća (edukativne radionice, rad na 

projektima, prikupljanje mišljenja i prijedloga o važnim pitanjima za život djece, promotivne aktivnosti. 

 

Članak 10. 

Vijećnik je obvezan prikupljati mišljenja i prijedloge učenika i učenica razreda koje predstavlja te 

iznijeti prijedloge na sjednicama Vijeća. 

Vijećnik je obvezan informirati školu o aktivnostima Vijeća u koja je uključen. 

 

Članak 11. 

Svaki član Vijeća ima pravo sudjelovati u raspravi po pojedinim točkama i odlučivati o 

predmetima dnevnog reda, a prethodno o dnevnom redu. 

Glasovanje na sjednicama Vijeća je javno. 

 

 

MJERE I JAVNOST RADA 

Članak 12. 

 U slučaju nepostojanja kvoruma, predsjedavajući prekida sjednicu. 

U slučaju nepoštovanja dnevnog reda bilo kojeg člana Vijeća, predsjedavajući može izreći 

opomenu. 

U slučaju kontinuiranog neopravdanog neispunjavanja obveza bilo kojega člana Vijeća, nadležni 

Upravni odjel Grada Knina obavijestit će školu iz koje dolazi vijećnik na daljnje postupanje sukladno 

Odluci o osnivanju Vijeća. 

 

Članak 13. 

Zapisnik sa sjednice u roku od 8 dana od sjednice predsjedavajući dostavlja nadležnom Upravnom 

odjelu Grada Knina. 

Zapisnik mora sadržavati redni broj sjednice, datum, vrijeme i mjesto sjednice, imena osoba koje 

su nazočne i koje nisu nazočne, predloženi i usvojeni dnevni red, opis tijeka sjednice, odluke, zaključke i 

rezultate glasovanja.  

Zapisnik moraju potpisati zapisničar i predsjednik. 

 

Članak 14. 

Sjednice Vijeća su javne. 

O radu Vijeća, javnost se obavještava putem internet stranica Grada Knina i oglasnih ploča 

osnovnih škola u gradu Kninu. 
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Članak 15. 

Gradonačelnik, njegov zamjenik ili osoba koju on za to ovlasti, odredit će voditelja Vijeća koji će 

usmjeravati i nadzirati pravilnost rada Vijeća. 

Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti i Koordinacijski odbor Grada Knina 

za provedbu Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ pomažu i prate rad Vijeća te pruža 

administrativnu, stručnu i tehničku podršku Vijeću. 

Koordinacijski odbor Grada Knina za provedbu Akcije „Gradovi i općine – prijatelji djece“ 

pomaže Vijeću pri programskim, projektnim i organizacijskim aktivnostima. 

Financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se u Proračunu Grada Knina. 

 

Članak 16. 

Vijeće podnosi Gradonačelniku Grada Knina Godišnje izvješće o svom radu. 

Gradonačelnik može zahtijevati od Vijeća Izvješće o radu ili o pojedinim pitanjima iz njegovog 

djelokruga, kad god ocijeni da je to potrebno. 

 

Članak 17. 

Ovaj Poslovnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

KLASA: 024-03/22-01/3 

URBROJ: 2182-10-02-23-8 

Knin, 13. siječnja 2023. 

                                                                                                                         PREDSJEDATELJ 

                                                                                                    GRADONAČELNIK GRADA KNINA 

                                                                                                       Marijo Ćaćić, mag.oec.  

_________________________________________________________________________ 
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 Izdavač: GRAD KNIN, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 
Uredništvo: Kristina Perić, struč.spec.oec.,  Sanda Petrović Brnić, dipl.iur.,  Tatjana Plavčić, struč.spec.oec. 

tel: 022/664-410 
e-pošta: grad@knin.hr, web: www.knin.hr 

Tisak: Grad Knin 


