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I.    GRADSKO   VIJEĆE 

 

 
 

1. 

 Na temelju članka 18. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 35. stavka 1. 

točke 4. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Knina 

na 20. sjednici, održanoj dana 14. ožujka 2023. godine, donosi 

 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Grada Knina za 2023. godinu 

 

 

 

Članak 1. 

 U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Knina za 2023. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, 

broj 21/22) u članku 28. stavak 2. mijenja se i glasi: 

 

 „Grad se može kratkoročno zadužiti uzimanjem kredita ili zajmova kod poslovnih banaka i drugih 

kreditnih institucija ili okvirnog kredita kod poslovne banke kod koje ima otvoren račun za iznos do 

1.300.000,00 eura.“ 

 

                         Članak 2. 

           Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom glasilu Grada Knina”. 

 

KLASA: 400-01/22-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-23-12 

Knin, 14. ožujka 2023.  

                                                                      PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech. 

_________________________________________________________________________ 

 

2. 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 38. Statuta Grada Knina (“Službeno glasilo Grada Knina”, 

broj 3/21) i članka 5. Odluke o uključenju u Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece” (“Službeno 

glasilo Grada Knina”, broj 3/15), Gradsko vijeće Grada Knina na 20. sjednici održanoj 14. ožujka 2023. 

godine, donosi 

O D L U K U 

o donošenju Izvedbenog plana za ostvarivanje prava i potreba djece 

na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

Donosi se Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Knina za 2023. 

godinu.   
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   Članak 2. 

 Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području Grada Knina za 2023. godinu 

sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

KLASA: 024-03/22-01/4 

URBROJ: 2182-10-01-23- 2 

Knin, 14. ožujka 2023. 

 

                                                                  PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech. 

__________________________________________  

 

 

 

 
 

 

Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba djece na području grada Knina za 2023. godinu 

 

 

Gradsko vijeće Grada Knina 

Gradonačelnik Grada Knina 

Koordinacijski odbor akcije Grad Knin – prijatelj djece 

 

 

Temeljem Odluke o uključenju u Akciju „Gradovi i općine – prijatelji djece“ (Službeno glasilo Grada 

Knina“ broj 3/15) donosi se Izvedbeni plan za ostvarivanje prava i potreba na području grada Knina za 

2023. godinu. 

Plan definira ulogu tijela lokalne uprave i samouprave, stručnih službi, ustanova, udruga građana, 

roditelja i drugih odraslih u lokalnim programima za ostvarivanje prava i potreba djece koje razrađuje u 

deset programskih područja: 
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PROGRAMIRANJE I 

PLANIRANJE ZA 

DJECU 

 

 

FINANCIJSKA 

SREDSTVA ZA 

DJECU 

 

 

PODRŠKA I 

POTPORA 

UDRUGAMA ZA 

DJECU 

 

 

 

DIJETE U 

SIGURNOM I 

ZDRAVOM 

GRADU 

 

 

 

ZDRAVLJE DJECE 

 

 

 

ODGOJ I 

OBRAZOVANJE 

DJECE 

 

 

 

 

 

SOCIJALNA SKRB 

ZA DJECU 

 

 

 

 

SLOBODNO 

VRIJEME I 

REKREACIJA ZA 

DJECU 

 

 

 

KULTURA I ŠPORT 

ZA DJECU 

 

 

 

PODRŠKA I POMOĆ 

RODITELJIMA U 

SKRBI I ODGOJU 

DJECE 

 

 

 

1. PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE ZA DJECU 

 

 

Aktivnost 

 

Vrijeme 

provedbe 

Iznos u Proračunu 

Grada Knina za 

2023. godinu 

 

 

Nositelj aktivnosti 

„Grad – prijatelj djece“ – 

Izrada izvedbenog plana 

za ostvarivanje prava i 

potreba djece na području 

grada Knina za 2023.-

2024. godinu 

Tijekom 2023. 

godine 

Ukupan iznos: 

2.877.361,58 € 

 

Odluka Gradskog 

vijeća s 19. 

sjednice 20. 

prosinca 2022. 

godine 

Upravni odjeli Grada 

Knina, Koordinacijski 

odbor Akcije 

„Gradovi i općine – 

prijatelji djece“ 

 

Provedba aktivnosti i 

evaluacije u sklopu 

Akcije „Grad – prijatelj 

djece“ 

Tijekom 2023. 

godine 

Suradnici u provedbi: 

Dječji vrtić CVRČAK 

Knin, Osnovna škola 

Domovinske 



Službeno glasilo Grada Knina broj 5 16. ožujka 2023. 

5 
 

 zahvalnost, Osnovna 

škola dr. Franje 

Tuđmana, Osnovna 

glazbena škola Krsto 

Odak Drniš (područni 

odjel Knin), srednje 

škole, Pučko otvoreno 

učilište Knin, 

Narodna knjižnica 

Knin, Turistička 

zajednica Grada 

Knina, udruge 

građana, Zajednica 

sportova Grada 

Knina, Kulturno 

vijeće Grada Knina, 

JVP Grada Knina, 

Policijska postaja. 

Godišnji plan aktivnosti 

Dječjeg gradskog vijeća 

Grada Knina s 

administrativnom 

provedbom plana 

 

Tijekom 2023. 

godine 

2.654,46 € 

 

Dječje gradsko vijeće 

Grada Knina, 

Upravni odjeli Grada 

Knina, Koordinacijski 

odbor Akcije 

„Gradovi i općine – 

prijatelji djece“ 

 

2. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA DJECU 

 

 

Aktivnost 

 

Vrijeme 

provedbe 

Iznos u Proračunu 

Grada Knina za 

2023. 

godinu 

 

 

Nositelj aktivnosti 

 

2.1.PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA 

 

Redovna djelatnost 

Dječjeg vrtića CVRČAK 

Knin 

 

Tijekom 2023. 

godine 

 

1.356.878,27 € 

 

Dječji vrtić, Grad 

Knin, općine čiji 

građani koriste usluge 

dječjeg vrtića 

Sufinanciranje cijene 

usluga predškolskog 

odgoja 

Tijekom 2023. 

godine 

Iznos sudjelovanja 

roditelja u 

mjesečnoj cijeni za 

jedno dijete 66,35 

€, za drugo dijete 

33,17 €, a za treće 

dijete 0 €. Razlika 

iznosa se podmiruje 

iz Proračuna Grada 

Knina. 

 

2.2.PROGRAM OPĆE JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU, 

ŠKOLSTVU I VISOKOM OBRAZOVANJU  

Prijevoz predškolske 

djece 

Tijekom 2023. 

godine 

215.342,78 € Grad Knin 

Financiranje cijene Tijekom 2023. 24.089,20 € Grad Knin 



Službeno glasilo Grada Knina broj 5 16. ožujka 2023. 

6 
 

prijevoza učenika srednjih 

škola 

godine 

Donacija osnovnim 

školama za udžbenike 

učenicima 

Tijekom 2023. 

godine 

2.654,46 € Grad Knin 

Stipendije i školarine Tijekom 2023. 

godine 

94.365,92 € Grad Knin 

Nabava radnih bilježnica 

za osnovnoškolce 

Tijekom 2023. 

godine 

66.361,41 € Grad Knin 

Donacije za školstvo Tijekom 2023. 

godine 

13.272,28 € Grad Knin 

2.3.PROGRAM SOCIJALNE SKRBI ZA DJECU 

 

Jednokratne novčane 

pomoći za novorođenu 

djecu – program 

demografskih mjera 

Tijekom 2023. 

godine 

92.905,97 € 

 

Grad Knin 

Jednokratne novčane 

pomoći za posvojiteljstvo 

i udomiteljstvo 

Tijekom 2023. 

godine 

6.636,14 € Grad Knin 

Pomoć obiteljima i 

kućanstvima  

Tijekom 2023. 

godine 

13.272,28 € Grad Knin 

Sufinanciranje prijevoza 

osoba s invaliditetom - 

djeca 

Tijekom 2023. 

godine 

1.327,23 € Grad Knin 

Naknada troška 

stanovanja 

Tijekom 2023. 

godine 

26.544,56 € Grad Knin 

Sufinanciranje adaptacije 

stanova za mlade obitelji 

Tijekom 2023. 

godine 

59.725,26 € Grad Knin 

Redovna djelatnost 

Crvenog križa Grada 

Knina 

Tijekom 2023. 

godine 

12.608,67 € Grad Knin 

Redovna djelatnost 

poludnevnog boravka 

udruge osoba s 

invaliditetom „Sveti 

Bartolomej“ Knin 

Tijekom 2023. 

godine 

Iznos financira 

Ministarstvo rada i 

mirovinskog 

sustava, obitelji i 

socijalne politike 

UOSI Sveti 

Bartolomej Knin 

2.4.PODRŠKA I POTPORA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA 

2.4.a) PROGRAMI UDRUGA RAZVOJA CIVILNOG DRUŠTVA 

Potpora udrugama koje se 

bave osobama s 

invaliditetom  

Tijekom 2023. 

godine 

2.654,46 € Grad Knin, Udruga za 

osobe s invaliditetom 

sv. Bartolomej 

Potpore razvoju sporta – 

zakupnine i najamnine i 

financiranje male dvorane 

Tijekom 2023. 

godine 

19.300,00 € Grad Knin, Zajednica 

sportova grada Knina 

Tekuće donacije 

sportskim društvima, 

sportske stipendije i 

nagrade pojedincima od 

kojih su najveći dio djeca 

Tijekom 2023. 

godine 

155.840,00 €  

Grad Knin 

Sportske manifestacije i 

izvanredni troškovi za 

sport 

Tijekom 2023. 

godine 

18.580,00 € Grad Knin, Zajednica 

sportova grada Knina, 

sportski klubovi za 

djecu 
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2.4.b) PROGRAMI PROMICANJA KULTURE I TURIZMA 

Redovna djelatnost 

Narodne knjižnice Knin 

Tijekom 2023. 

godine 

206.052,16 € Grad Knin, Narodna 

knjižnica Knina 

Redovna djelatnost 

Pučkog otvorenog učilišta 

Knin 

Tijekom 2023. 

godine 

166.434,41 € Grad Knin, Pučko 

otvoreno učilište Knin 

Manifestacije za djecu 

(Božićni i novogodišnji 

blagdani, Karneval, 

Uskrs, Dječji dan, Ljeto u 

Kninu, kulturne 

manifestacije i sl.) 

Tijekom 2023. 

godine 

230.937,68 € Grad Knin, Turistička 

zajednica grada Knina 

2.5. IZGRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA 

Uređenje i opremanje 

dječjeg igrališta 

Tijekom 2023. 

godine 

15.926,74 € Grad Knin 

3. PODRŠKA I POTPORA UDRUGAMA S PROGRAMIMA ZA DJECU  

Odluka Gradskog vijeća s 19. sjednice održane 20. prosinca 2022. godine 

Potpora udrugama 

civilnog društva 

Tijekom 2023. 

godine 

53.089,12 € Grad Knin, udruge s 

programima za djecu 

Potpora udrugama u 

kulturi 

Tijekom 2023. 

godine 

19.908,42 € Grad Knin, udruge i 

kulturno-umjetnička 

društva koja rade s 

djecom 

 

4. DIJETE U SIGURNOM I ZDRAVOM GRADU 

4.1.PREVENCIJA NASILJA 

Čovječe, ne nasilje Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti -  

B. Macura, I. Vidović 

CAP – program 

prevencije zlostavljanja 

za učenike 2. razreda 

Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti - I. Vidović, S. 

Nikolac – Kaliger, B. Macura 

TeenCAP- program 

prevencije zlostavljanja 

za učenike 8. razreda 

Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti – I. Vidović, 

M. Blažević, A. Škundrić 

Prevencija vršnjačkog 

nasilja – obilježavanje 

Dana ružičastih majica  i 

Dana tolerancije 

19.2.2023. 

16.11.2023 

OŠ Domovinske zahvalnosti i OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Festival prava djece 

 

Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Dr. Franje Tuđmana 

    4.2. ZAŠTITA DJECE I MLADIH S PROBLEMIMA U PONAŠANJU, DJECE S 

POTEŠKOĆAMA 

Osiguranje pomoćnika u 

nastavi za djecu s 

poteškoćama 

Tijekom godine OŠ Domovinske zahvalnosti, OŠ dr. Franje 

Tuđmana uz potporu Ministarstva znanosti i 

obrazovanja i  Šibensko-kninske županije , 

UOSI Sveti Bartolomej Knin 

Stručna procjena djeteta 

(prva procjena za 

ostvarivanje prava 

socijalne skrbi, odgoja i 

obrazovanja, 

rehabilitacije i dr.) 

Tijekom 2023. 

godine 

UOSI Sveti Bartolomej Knin – Stručni tim 

poludnevnog boravka 

Stručna predavanja i Tijekom 2023. UOSI Sveti Bartolomej Knin – Stručni tim 
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edukacije za roditelje i 

djelatnike Produženog 

boravka UOSI Sveti 

Bartolomej Knin 

godine poludnevnog boravka 

Priprema djece koji nisu 

korisnici poludnevnog 

boravka za: 

- Inkluzivno 

uključivanje u 

vrtiće i škole 

- Pomoć u učenju 

- Podrška 

roditeljima kroz 

edukativne 

radionice 

(potpomognuta 

komunikacija, 

savjetovanje) 

Tijekom 2023. 

godine 

UOSI Sveti Bartolomej Knin  

Aktivnost i terapija za 

djecu s poteškoćama u 

razvoju 

Tijekom 2023. 

godine (radnim 

danima) 

Konjički klub „Grabarija – Knin“ – udruga 

za aktivnosti i terapiju pomoću konja 

    4.3. SIGURNOST DJECE U PROMETU 

Prometna skupina  Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti 

Prva pomoć – sigurne 

škole i vrtići 

Tijekom 2023. 

godine 

Gradsko društvo Crveni križ Knin 

Predavanje za učenike 

prvih razreda osnovnih 

škola o sigurnosti u 

prometu 

 

Tijekom rujna 

2023. godine 

Policijska postaja Knin 

    4.4. KOMUNALNA PREVENCIJA  

Uređenje okoliša škole Tijekom 

nastavne godine 

1.—8. razredi OŠ 

    4.5. ZAŠTITA I UNAPRJEĐENJE OKOLIŠA 

Mali ekolozi Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Drvo prijatelj Tijekom 2023. 

godine 

Ines Čolak, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Dan planete zemlje  22. travnja 2023. 

godine 

Grad Knin, DV CVRČAK Knin, OŠ 

Domovinske zahvalnosti, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Ekološke radionice  Tijekom 2023. 

godine 

Ekološka udruga Krka, OŠ Domovinske 

zahvalnosti, OŠ Dr. Franje Tuđmana  

Svjetski dan šuma 21. ožujka 2023, 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Svjetski dan zaštite 

čovjekove okoline  

5. lipnja 2023. 

godine 

 

DV CVRČAK Knin 

 

5. ZDRAVLJE DJECE 

 

      5.1. ZAŠTITA ZDRAVLJA DJECE 

Zdravstvena zaštita djece 

(sistematski pregledi, 

Tijekom 2023. 

godine 

Osnovne i srednje škole u suradnji sa 

Službom školske medicine Šibenik 
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procjepljivanje)  

„Školski medni dan“ – 

promocija korisnosti 

konzumacije meda 

Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Redoviti sistematski 

pregledi, praćenje rasta i 

razvoja djece 

Tijekom 2023. 

godine 

Pedijatri i liječnici primarne zdravstvene 

zaštite u Domu zdravlja Knin i Općoj i 

veteranskoj bolnici Hrvatski ponos u Kninu 

Edukacija djece i roditelja 

o važnosti cijepljenja i 

pravilnoj prehrani 

Tijekom 2023. 

godine 

Pedijatri i liječnici primarne zdravstvene 

zaštite u Domu zdravlja Knin i Općoj i 

veteranskoj bolnici Hrvatski ponos u Kninu 

Unaprjeđenje oralnog 

zdravlja djece 

Tijekom 2023. 

godine 

Stomatolozi u gradu Kninu i Šibeniku 

5.2.ZDRAVSTVENI ODGOJ DJECE 

Različiti oblici 

poučavanja o 

zdravstvenom odgoju 

kroz redovitu nastavu, 

satove razrednika i 

organizaciju predavanja 

za učenike i roditelje kroz 

aktivnosti planirane u 

Školskom preventivnom 

programu 

Tijekom 2023. 

godine 

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici 

osnovnih škola u Kninu: OŠ Domovinske 

zahvalnosti i OŠ dr. Franje Tuđmana u 

Knin, liječnica školske medicine, pedijatri i 

liječnici primarne zdravstvene zaštite u 

Domu zdravlja Knin. 

Osnove dentalne higijene 

i zdravstvenog odgoja 

Tijekom 2023. 

godine 

Dječji vrtić CVRČAK Knin 

Prva pomoć – sigurne 

škole i vrtići 

Tijekom 2023. 

godine 

Gradsko društvo Crveni križ Knin 

Teme zdravstvenog 

odgoja (higijena, pravilna 

prehrana, pretilost) 

Tijekom 2023. 

godine 

Razrednici, učenici 1.-8. razreda, stručni 

suradnici, školski liječnik,    vanjski 

suradnici, nastavnici biologije 

Zdravstveni odgoj 

(higijena, spolnost, 

dijabetes, zdrava 

prehrana) 

Tijekom 2023. 

godine 

Srednja škola Lovre Montija, Srednja 

strukovna škola Kralj Zvonimir 

Zdravlje – posjet ljekarni Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti 

Mama, budi zdrava Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti, OŠ dr. Franje 

Tuđmana 

Nabava edukativnih i 

zabavnih sadržaja za 

pacijente dječjeg odjela 

Prosinac 2023. 

godine 

Odjel za dječje bolesti Opće i veteranske 

bolnice „Hrvatski ponos“ u Kninu 

5.3.PREVENCIJA BOLESTI OVISNOSTI 

Školski preventivni 

program 

Radionice i predavanja za 

učenike, roditelje i 

učitelje 

Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti, OŠ dr. Franje 

Tuđmana, Policijska postaja 

Trening životnih vještina  Tijekom školske 

godine 

Ivana Vidović, Željko Tomljenović, 

razrednici razredne i predmetne nastave, OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

 

6. ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE 

 

6.1. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE 
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Kraći program predškole 

 

Tijekom 2023. 

godine 

Redovni program DV CVRČAK Knin 

Redovni programi 

(desetosatni i 

petopolsatni) 

Tijekom 2023.  

godine 

Redovni program DV CVRČAK Knin 

Program ranog učenja 

engleskog jezika 

                              

Tijekom 2023. 

godine 

Redovni program DV CVRČAK Knin 

Program folklorno plesne 

igraonice u sklopu 

redovitog programa rada s 

djecom predškolske  dobi 

 

Tijekom 2023. 

godine 

Redovni program DV CVRČAK Knin 

Program za darovitu djecu 

 

Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin u sklopu EU projekta 

„Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ 

Program za djecu s 

poteškoćama u razvoju 

 

Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin u sklopu EU projekta 

„Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ 

Dramsko – scenski 

program 

 

Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin u sklopu EU projekta 

„Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu 

ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ 

Humanitarno-edukativni 

projekt Škola za Afriku 

Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Humanitarno-ekološki 

projekt „Plastičnim 

čepovima do skupljih 

lijekova“ 

Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Humanitarna 

akcija/kumstvo _Škola za 

Germanu 

Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Humanizacija prostora – 

igre na otvorenom 

Tijekom 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Dječji karneval Siječanj/veljača 

2023. godine 

DV CVRČAK Knin, roditelji, Turistička 

zajednica grada Knina 

Valentinovo 14. veljače 

2023. godine 

DV CVRČAK Knin 

Dan očeva Ožujak 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Dan voda Ožujak 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Uskrsna svečanost Travanj 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Pozdrav proljeću Travanj 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Majčin dan 12. svibnja 

2023. godine 

DV CVRČAK Knin 

Međunarodni dan obitelji Svibanj 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Završna svečanost vrtića Svibanj 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Svečanost u povodu Dana 

grada Knina 

 

Lipanj 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin, Grad Knin 
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Izrada vrtićkog ljetopisa Tijekom 

pedagoške 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Pozdrav jeseni 

 

Rujan 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin  

Međunarodni tjedan 

djeteta 

Listopad 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

Božićna svečanost Prosinac 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin 

6.2. ODGOJ I OBRAZOVANJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA (redovna nastava, dodatna 

nastava, dopunska nastava, izborna nastava, izvannastavne aktivnosti, projektna nastava, 

terenska nastava) 

Organizacija redovne, 

dodatne, dopunske i 

izborne izvannastavne 

aktivnosti 

Tijekom školske 

2022/2023. 

godine i 

2023./2024. 

godine 

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici 

osnovnih škola u Kninu: OŠ Domovinske 

zahvalnosti i OŠ dr. Franje Tuđmana u Knin 

Organiziranje terenske 

nastave i jednodnevnih 

izleta 

Tijekom školske 

godine 

Učitelji, nastavnici i stručni suradnici 

osnovnih škola u Kninu: OŠ Domovinske 

zahvalnosti i OŠ dr. Franje Tuđmana u Knin 

Keramičari Tijekom školske 

godine 

Tatjana Jadrić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Debatni klub Tijekom školske 

godine 

Ivana Vidović i Marijana Blažević, OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

Mali humanitarci i 

kreativci 

Tijekom školske 

godine 

Danira Marić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

3D modeliranje i 

modelarstvo 

Tijekom školske 

godine 

Marina Lekić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Tragom fra Luje Maruna Tijekom školske 

godine 

Biljana Macura, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Večer matematike Tijekom školske 

godine 

Učitelji razredne nastave i matematike, OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

Estetsko uređenje škole  Tijekom školske 

godine 

Tatjana Jadrić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Kreativci-rekreativci  Tijekom školske 

godine 

Dubravka Džapo, OŠ Domovinske 

zahvalnosti  

Kreativne igre  Tijekom školske 

godine 

Domagoj Ćaćić Arapović, Ana Mudrinić, 

Katica Kraljić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Drvo prijatelj  Tijekom školske 

godine 

Ines Čolak, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Mali kreativci  Tijekom školske 

godine 

Daliborka Anić-Bare, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

English/Espanôl  Tijekom školske 

godine 

Snježana Marković-Komarica, OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

Mali humanitarci i 

kreativci  

Tijekom školske 

godine 

Danira Marić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Biokemija  Tijekom školske 

godine 

Zdenka Bilić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Geografski klub Tijekom školske 

godine 

Ljupko Čolić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

3D modeliranje i 

modelarstvo 

Tijekom školske 

godine 

Marina Lekić, ,  OŠ Domovinske 

zahvalnosti 
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eTwinning projekti  Tijekom školske 

godine 

Mira Radović, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Likovna kolonija SJK  Tijekom školske 

godine 

Maja Bajat, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Prometne skupine Tijekom školske 

godine 

Đurđica Friganović, Jadranka Dujilović 

Marušić, Vesna Matić, OŠ Domovinske 

zahvalnosti   

Mali kreativci  Tijekom školske 

godine 

Zdravka Mihaljević, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Ekološka grupa  Tijekom školske 

godine 

Anđela Boban Šentija, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Kreativna skupina  Tijekom školske 

godine 

Ivančica Jazvić, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

English Drama Club  Tijekom školske 

godine 

S. Šimić Čolić, M. Brajković,  OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

Maleni čitatelji Tijekom školske 

godine 

Marija Ercegovac, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Likovna skupina  Tijekom školske 

godine 

Marija Kero, OŠ Domovinske zahvalnosti  

Mladi knjižničari  Tijekom školske 

godine 

Marijana Blažević, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Dramsko-scenska skupina  Tijekom školske 

godine 

A.F. Gligora, N. Đonlić, T. Jadrić,  OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

Školski zbor  Tijekom školske 

godine 

Nera Đonlić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Svirajmo zajedno!  Tijekom školske 

godine 

Nera Đonlić , OŠ Domovinske zahvalnosti  

Život u kazalištu-kazalište 

u život  

Tijekom školske 

godine 

N.Đonlić, A.F.Gligora, T.Jadrić, 

A.Škundrić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Tragom fra Luje Maruna  Tijekom školske 

godine 

Biljana Macura, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Biologija  Tijekom školske 

godine 

Igor Borovac, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Mali Englezi  Tijekom školske 

godine 

Jelena Kero, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Mali misionari  Tijekom školske 

godine 

Suzana Bukarica, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Croatian makers liga  Tijekom školske 

godine 

Petra Batić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Čitam ti priču  Tijekom školske 

godine 

Biljana Macura, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Školski zbor i plesna 

skupina  

Tijekom školske 

godine 

Ivona Bogetić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Trening životnih vještina  Tijekom školske 

godine 

Ivana Vidović, Željko Tomljenović, 

razrednici razredne i predmetne nastave, OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

NP Krka-radionice  Tijekom školske 

godine 

djelatnici NP Krka 

Čarolija knjige-Mjesec 

hrvatske knjige  

Tijekom školske 

godine 

Marijana Blažević, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Čitanjem do zvijezda  Tijekom školske 

godine 

Marijana Blažević, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

eTwinning projekti  Tijekom školske Marijana Blažević I Ivana Vidović, OŠ 
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godine Domovinske zahvalnosti  

Maškare u mom kraju  Tijekom školske 

godine 

Marijana Blažević, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Čitanje na glas  Tijekom školske 

godine 

Marijana Blažević, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Naša mala knjižnica  Tijekom školske 

godine 

Marijana Blažević I Zdravka Mihaljević,  

OŠ Domovinske zahvalnosti 

Matematika oko nas  Tijekom školske 

godine 

M.Mijač, S.M.Komarica, D.Marić,  OŠ 

Domovinske zahvalnosti 

Financije  Tijekom školske 

godine 

Marija Mijač, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Čitateljski klub  Tijekom školske 

godine 

Marijana Blažević, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Unaprjeđenje tjelesne 

pismenosti  

Tijekom školske 

godine 

Gabrijela Šimić, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Posjet kazalištu  Tijekom školske 

godine 

Ivona Bogetić, OŠ Domovinske zahvalnosti 

Solidarnost na djelu  Tijekom školske 

godine 

djelatnici Crvenog Križa  

Matematički edukator  Tijekom školske 

godine 

HUNI, Marija Mijač, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Marijini obroci  Tijekom školske 

godine 

Suzana Bukarica, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Koračajmo Hrvatskom  Tijekom školske 

godine 

N.Đonlić, A.F. Gligora, T.Jadrić, OŠ 

Domovinske zahvalnosti  

Stazama Ivana 

Meštrovića  

Tijekom školske 

godine 

Zdravka Mihaljević,  OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

„Misli (na) plavo – kako 

more utječe na nas, a 

kako mi na njega“  

Tijekom školske 

godine 

Društvo istraživača mora – 20000 milja iz 

Zadra ,učitelji biologije Igor Borovac i 

Zdenka Bilić, OŠ Domovinske zahvalnosti  

Mali kreativci  Tijekom školske 

godine 

Jagoda Nakić, OŠ Dr. Franje Tuđmana  

Klub malih čitača i pisaca  Tijekom školske 

godine 

Ana Kosorčić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Bajkaonica  Tijekom školske 

godine 

Olivera Franjić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Domaćinstvo  Tijekom školske 

godine 

Dinka Slugan, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Učenje srcem  Tijekom školske 

godine 

Jasna Brečić, OŠ Dr. Franje Tuđmana  

Mali enigmatičari  Tijekom školske 

godine 

Sanja Ivanković, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Kreativna skupina  Tijekom školske 

godine 

Slađana Sović, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Likovna skupina  Tijekom školske 

godine 

Antonia Cigić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Likovno-literarna skupina  Tijekom školske 

godine 

Željana Kulušić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Radionica tradicijske 

kulture  

Tijekom školske 

godine 

Danijela Puljić, Ranka Perica i Stanka 

Nikolac-Kaliger  

Školski športski klub  Tijekom školske 

godine 

Filip Vrcan, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Mladi biolozi  Tijekom školske 

godine 

Marija Lucić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 
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Svetosavska akademija  Tijekom školske 

godine 

Milorad Đekanović, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Radijska skupina  Tijekom školske 

godine 

Marija Dujmić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Školski zbor  Tijekom školske 

godine 

Zvonimira Mijić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Vjeronaučna olimpijada  Tijekom školske 

godine 

Dragan Miličević, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Mladi geografi  Tijekom školske 

godine 

Teo Kolombo, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Kroz igru do znanja  Tijekom školske 

godine 

Nikolina Medaković,  OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Višestoljetna srpska i 

pravoslavna kulturna 

baština u Dalmaciji  

Tijekom školske 

godine 

Maja Bajat,  OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Mali knjižničari  Tijekom školske 

godine 

Ivona Šimunović Lukić, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Mali povjesničari  Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Mladi tehničari  Tijekom školske 

godine 

Natalija Kapović, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Robotika  Tijekom školske 

godine 

Lolita Stanić i Antea Goreta, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Radionica njemačkog 

jezika  

Tijekom školske 

godine 

Ivona Badžim, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Dani jabuka – dani zdrave 

hrane  

Tijekom školske 

godine 

Jasna Brečić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Na putu dobrote  Tijekom školske 

godine 

Antonia Cigić, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Sunčani sat  Tijekom školske 

godine 

Antonia Cigić i Natalija Kapović, OŠ Dr. 

Franje Tuđmana 

Plastičnim čepovima do 

skupih lijekova  

Tijekom školske 

godine 

Jagoda Nakić, Ana Kosorčić, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Igre koncentracije  Tijekom školske 

godine 

Dinka Slugan, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Bookmark  Tijekom školske 

godine 

Ivona Šimunović, OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Naša mala knjižnica  Tijekom školske 

godine 

Ivona Šimunović Lukić,  OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Festival prava djece  Tijekom školske 

godine 

Marija Dujmić, učitelji 4-ih razreda, OŠ Dr. 

Franje Tuđmana 

Dani kruha  Tijekom školske 

godine 

Vjeroučitelji (suradnja), OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Valentinovo  Tijekom školske 

godine 

Učitelji OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Vukovar – grad heroj  Tijekom školske 

godine 

Učitelji OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Posjet samostanu i župi 

sv. Ante Padovanskog te 

crkvi GVHKZ-a  

Tijekom školske 

godine 

Vjeroučitelji OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Posjet staračkom domu  Tijekom školske 

godine 

Vjeroučitelji OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Posjet Caritasu i Crvenom 

križu  

Tijekom školske 

godine 

Vjeroučitelji OŠ Dr. Franje Tuđmana 
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Posjet udruzi invalida sv. 

Bartolomej  

Tijekom školske 

godine 

Vjeroučitelji OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Posjet pravoslavnoj crkvi  Tijekom školske 

godine 

Vjeroučitelji OŠ Dr. Franje Tuđmana 

My roots  Tijekom školske 

godine 

Lucija Petrović OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Inkluzivna učionica  Tijekom školske 

godine 

Lucija Petrović OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Humanitarko  Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Obojimo svijet oko nas  Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević  OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Sudjelovanje u 

projektima, Državnim 

smotrama, natječajima i 

natjecanjima, Erasmus i 

eTwinning projektima  

Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Misli globalno djeluj 

lokalno  

Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Aktivan učenik – aktivan 

građanin  

Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

EU dan – Erasmus day Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Sadašnjost u prošlosti  Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Kako su živjeli naši 

Rimljani  

Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Posjet hrvatskom saboru  Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Posjet Memorijalnom 

centru „Faust Vrančić“  

Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Erasmus K229  Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Obilježavanje dana 

sjećanja na žrtve 

holokausta  

Tijekom školske 

godine 

Dragica Rončević OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Trening životnih vještina  Tijekom školske 

godine 

Razrednici 3.-7. razreda, Pedagog OŠ Dr. 

Franje Tuđmana 

Europski dan jezika  Tijekom školske 

godine 

Ivona Badžim OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Martinstag  Tijekom školske 

godine 

Ivona Badžim OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Wir singen zusammen 

weihnachtslieder  

Tijekom školske 

godine 

Ivona Badžim OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Märchenwelt  Tijekom školske 

godine 

Ivona Badžim OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Oktoberfest  Tijekom školske 

godine 

Ivona Badžim OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Dachl- länder  Tijekom školske 

godine 

Ivona Badžim OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Redovna, dodatna i 

dopunska nastava 

Glazbene osnovne škole 

„Krsto Odak“ Drniš, 

Tijekom školske 

godine 

Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 
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Područna škola u Kninu  

Koncert učenika 

povodom svete Cecilije, 

zaštitnice glazbe i 

glazbenika 

 

Studeni 2022. 

godine 

Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 

Božićni koncert učenika Prosinac 2022. 

godine 

Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 

Koncert učenika pod 

maskama 

Veljača 2023. 

godine 

Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 

Proljetni koncert učenika Travanj 2023. 

godine 

Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 

Promotivni koncerti 

učenika-prezentacija 

škole u općeobrazovnim 

školama 

Svibanj 2023. 

godine 

Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 

Završni koncert učenika 

(zajednički koncert 

učenika matične i 

područne škole u Drnišu 

povodom završetka 

nastavne godine) 

Lipanj 2023. Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 

Seminari gostujućih 

profesora predavača za 

učenike škole 

Siječanj – lipanj 

2023. godine 

Osnovna glazbena škola ''Krsto Odak'' Drniš 

(Područna škola u Kninu) 

Međunarodni dan 

volontera 

 

5. prosinca 

2023. godine 

GDCK Knin 

Humane vrednote – odgoj 

za humanost 

 

Tijekom 2023. 

godine 

GDCK Knin 

Solidarnost na djelu Listopad 2023. 

godine 

GDCK Knin 

 

 6.3. ODGOJ I OBRAZOVANJE U SREDNJIM ŠKOLAMA  

Redovna nastava za sve 

učenike od prvog do 

četvrtog razreda. 

Praktična nastava za 

strukovne smjerove 

Tijekom školske 

godine 

Srednja škola Lovre Montija, Srednja 

strukovna škola Kralj Zvonimir 

Sudjelovanje u 

projektima, državnim 

smotrama, natječajima i 

natjecanjima, Erasmus, 

CAP i eTwinning 

projektima 

Tijekom školske 

godine 

Srednja škola Lovre Montija, Srednja 

strukovna škola Kralj Zvonimir 

Dodatna i dopunska 

nastava 

Tijekom školske 

godine 

Srednja škola Lovre Montija, Srednja 

strukovna škola Kralj Zvonimir 

Izborna nastava Tijekom školske 

godine 

Srednja škola Lovre Montija, Srednja 

strukovna škola Kralj Zvonimir 

Izvannastavne aktivnosti Tijekom školske 

godine 

Srednja škola Lovre Montija, Srednja 

strukovna škola Kralj Zvonimir 

Izvanučionička nastava Tijekom školske 

godine 

Srednja škola Lovre Montija, Srednja 

strukovna škola Kralj Zvonimir 

 Tijekom školske Srednja škola Lovre Montija, Srednja 
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godine strukovna škola Kralj Zvonimir 

 

7. SOCIJALNA SKRB ZA DJECU 

 

Aktivnosti Vrijeme 

provedbe 

Nositelj aktivnosti 

Tim podrške - djeca Tijekom 

kalendarske 

godine 

Udruga „Čarobni svijet“ 

Prikupljanje, skladištenje 

i distribucija robe 

potrebitima 

Tijekom 

kalendarske 

godine 

GDCK Knin, Caritas 

Suradnja s Centrom za 

socijalnu skrb 

Tijekom 

kalendarske 

godine 

Centar za socijalnu skrb Knin, OŠ 

Domovinske zahvalnosti, OŠ dr. Franje 

Tuđmana, Dječji vrtić CVRČAK Knin 

 

8. KULTURA I ŠPORT ZA DJECU 

 

8.1. KULTURNI SADRŽAJI ZA DJECU 

Organizacija kazališne 

predstave za djecu 

Tijekom 2023. 

godine 

Pučko otvoreno učilište Knin 

Radionica iz područja 

umjetnosti za djecu i 

roditelje 

Tijekom 2023. 

godine 

Pučko otvoreno učilište Knin 

Radionica iz područja 

kuharstva – razvoj 

kreativnosti i motorike 

Tijekom 2023. 

godine 

Pučko otvoreno učilište Knin 

Čitateljsko slikarska 

radionica za djecu na 

temu Malog princa 

16. 02. 2023. u 

15 sati 

Narodna knjižnica - Knin 

Čitateljsko slikarska 

radionica za djecu na 

temu Malog princa 

16. 02. 2023. u 

18 sati 

Narodna knjižnica - Knin 

Tvornica lutaka – 

Baltazar, kazališna 

predstava za djecu u režiji 

Marija Kovača 

15. 03. 2023. u 

17 sati 

Narodna knjižnica - Knin 

Tvornica lutaka – 

Crvenkapica, kazališna 

predstava za djecu u režiji 

Marija Kovača 

10. 05. 2023. u 

17 sati 

Narodna knjižnica - Knin 

Sanja Polak – 

predstavljanje književnog 

opusa za djecu 

03. 06. 2023. u 

11 sati 

Narodna knjižnica - Knin 

Kazališna predstava za 

djecu 

Tijekom 2023. 

godine 

Narodna knjižnica – Knin 

 

Kazališna predstava za 

djecu 

Tijekom 2023. 

godine 

Narodna knjižnica – Knin 

 

Predstavljanje književnog 

opusa dječjeg autora 

Tijekom 2023. 

godine 

Narodna knjižnica - Knin 

Čitateljsko slikarska 

radionica za djecu - 

Orašar 

Tijekom 2023. 

godine 

Narodna knjižnica - Knin 

Čitateljsko-slikarska Tijekom 2023. Narodna knjižnica - Knin 
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radionica za djecu - 

Orašar 

godine 

Čitateljske radionice za 

djecu 

Tijekom 2023. 

godine 

Narodna knjižnica - Knin 

Redovite probe folklora, 

učenje novih i ponavljanje 

usvojenih sadržaja uz 

obilježavanje značajnih 

datuma i svečanosti 

prema potrebama Grada 

Knina, promidžba grada 

Knina suradnjom s 

Turističkom zajednicom 

grada Knina. 

Nastupi na smotrama 

folklora, Županijskoj i 

Državnoj smotri folklora , 

Festivalu dječjeg folklora 

radi promoviranja Grada 

Knina i kulturne baštine 

koju njegujemo od 

zaborava 

Tijekom 2023. 

godine 

Kulturno umjetničko društvo Kralj 

Zvonimir, Grad Knin, Turistička zajednica 

grada Knina 

Karneval u Kninu Veljača 2023. 

godine 

Turistička zajednica grada Knina, OŠ 

Domovinske zahvalnosti, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana, Dječji vrtić CVRČAK Knin, Grad 

Knin, udruge i brojni ostali lokalni dionici 

Uskrs u Kninu Travanj 2023. 

godine 

Turistička zajednica grada Knin, Grad Knin, 

brojni lokalni dionici 

Dječji dan Lipanj 2023. 

godine 

Turistička zajednica grada Knina 

 

Ljeto u Kninu Srpanj – 

kolovoz 2023. 

godine 

Turistička zajednica grada Knina 

 

Advent u Kninu Prosinac 2023. 

godine 

Turistička zajednica grada Knina 

 

Glazbene radionice 

sviranja bubnjeva, 

klavijatura i gitare za 

djecu školskog uzrasta 

Tijekom 2023. 

godine 

Udruga kreativnog alternativnog razvoja 

kulture Atribut 

MINI GRR FEST, dječji 

festival s dječjim 

bendovima, radionicama i 

predstavama 

Tijekom 2023. 

godine 

Udruga kreativnog alternativnog razvoja 

kulture Atribut 

Muzej za djecu Tijekom 2023. 

godine 

Obrazovno-kulturna udruga Porta Knin, 

Udruga Fort design 

Čitamo za djecu Tijekom 2023. 

godine 

Obrazovno-kulturna udruga Porta Knin, 

Narodna knjižnica 

Priprema i izvedba dječje 

predstave  

Tijekom 2023. 

godine 

Obrazovno-kulturna udruga Porta Knin, 

Umjetnička organizacija Naturščik, udruga 

Atribut 

8.2. ŠPORTSKI PROGRAMI ZA DJECU 

Nogomet  Tijekom školske 

godine 

Tomislav Štingl, OŠ Domovinske 

zahvalnosti 

Sportska aktivnost  Tijekom školske Zdenka Ganić, OŠ Domovinske zahvalnosti 
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godine 

Svjetski dan sporta  Tijekom školske 

godine 

Jasna Brečić i Sanja Ivanković, OŠ Dr. 

Franje Tuđmana 

Škola jahanja za djecu od 

7 godina 

Tijekom 2023. 

godine 

Konjički klub „Grabarije – Knin“ – udruga 

za aktivnosti i terapiju pomoću konja 

Školski športski klub 

„Tenen“ 

Tijekom 2023. 

godine 

OŠ Dr. Franje Tuđmana 

Gimnastička natjecanja Tijekom 2023. 

godine 

Gimnastički klub Knin, Grad Knin 

Provedba gimnastičkih 

treninga za djecu 

Tijekom 2023. 

godine 

Gimnastički klub Knin, Grad Knin 

Olimpijski festival 

Dječjih vrtića 

Svibanj 2023. 

godine 

DV CVRČAK Knin, Zajednica sportova 

grada Knina 

Sudjelovanje na raznim 

sportskim natjecanjima – 

školskim, gradskim, 

županijskim i državnim 

 

Tijekom 

nastavne godine 

OŠ Domovinske zahvalnosti, OŠ Dr. Franje 

Tuđmana 

Redovna aktivnost svih 

sportskih klubova koji u 

svom članstvu imaju 

mlađe kategorije 

Tijekom 2023. 

godine 

Zajednica sportova Grada Knina, Grad 

Knin, klubovi 

Rad sportskih udruga koje 

imaju pionirske, kadetske, 

ml.juniorske ekipe. 

Tijekom 2023. 

godine 

Zajednica portova grada Knina, Grad Knin 

 

9. SLOBODNO VRIJEME I REKREACIJA ZA DJECU 

 

Jednostavne konjičke 

aktivnosti za djecu od 3 

do 7 godina 

Tijekom 2023. 

godine 

(vikendima i 

praznicima) 

Konjički klub „Grabarije – Knin“ – udruga 

za aktivnosti i terapiju pomoću konja i OPG 

Gracija Požar 

Eko knjižnica igračaka  Tijekom 2023. 

godine 

Ekološka udruga Krka  

Sigurnije škole i vrtići Tijekom školske 

godine 

Gabrijela Šimić, Ana Banjan, Suzana 

Bukarica 

Survivor Tijekom školske 

godine 

Gabrijela Šimić 

Sportske igre bez granica Tijekom školske 

godine 

Gabrijela Šimić 

Vježbaonica Tijekom školske 

godine 

Gabrijela Šimić 

Kreativa u Čarobnom Tijekom 2023. 

godine 

Udruga „Čarobni svijet“ 

 

10. PODRŠKA I POMOĆ RODITELJIMA U SKRBI I ODGOJU DJECE 

 

Školski preventivni 

program 

Predavanja za roditelje na 

roditeljskim sastancima 

 

Tijekom školske 

godine 

Učitelji i stručni suradnici osnovnih škola u 

Kninu, vanjski suradnici 

Tim podrške - roditelji Tijekom 2023.  

godine 

Udruga „Čarobni svijet“ 

Individualne informacije, Tijekom 2023. DV CVRČAK Knin, OŠ Domovinske 
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roditeljski sastanci  godine  zahvalnosti, OŠ Dr. Franje Tuđmana, UOSI 

Sveti Bartolomej Knin 

Asistenti za djecu s 

teškoćama u razvoju  

Tijekom 2023. 

godine  

DV CVRČAK Knin, OŠ Domovinske 

zahvalnosti, OŠ Dr. Franje Tuđmana, UOSI 

Sveti Bartolomej Knin 

Dodatni programi za 

djecu od 3 do 7 godina 

Tijekom 2023. 

godine  

DV CVRČAK Knin 

     

 

_________________________________________________________________________ 

 

3. 

 Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22, dalje u tekstu: Zakon) i članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno 

glasilo Grada Knina“, broj 3/21) Gradsko vijeće Grada Knina na 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 

2023. godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin 

 

 

 

Članak 1.  

 Ovom Odlukom utvrđuje se način ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK 

Knin (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić), kojemu je osnivač Grad Knin. 

 

Članak 2. 

 U Dječji vrtić mogu se upisati djeca od navršene prve godine života do polaska u osnovnu školu. 

 

Članak 3. 

 Prednosti pri upisu u Dječji vrtić za iduću pedagošku godinu ostvaruju djeca koja do 1. travnja 

tekuće godine navrše četiri godine života.  

Nakon upisa djece iz stavka 1. ovoga članka djeca se upisuju na način da prednost pri upisu imaju: 

- djeca roditelja invalida Domovinskog rata,  

- djeca iz obitelji s troje ili više djece,  

- djeca oba zaposlena roditelja,  

- djeca s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koja imaju nalaz i mišljenje nadležnog tijela iz 

sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u 

razvoju ili kronične bolesti okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno 

propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja,  

- djeca samohranih roditelja,  

- djeca jednoroditeljskih obitelji,  

- djeca osoba s invaliditetom upisanih u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,  

- djeca koja su ostvarila pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskim obiteljima,  

- djeca koja imaju prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića,  

- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu, 

- roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade. 

 

Članak 4. 

 Temeljem članka 20. stavka 5. Zakona, upis djece iz članka 3. ove Odluke, vrši se prema 

sljedećim kriterijima:  
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OPIS KRITERIJA BODOVI 

Dijete koje do 1. travnja tekuće godine navrši četiri godine života 100 

Dijete koje ima prebivalište ili boravište na području dječjeg vrtića 20 

Dijete jednoroditeljske obitelji 10 

Dijete samohranog roditelja  10 

Dijete oba zaposlena roditelja 10 

Dijete osoba s invaliditetom upisano u Hrvatski registar osoba s invaliditetom 8 

Dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima koje ima nalaz i mišljenje 

nadležnog tijela iz sustava socijalne skrbi ili potvrdu izabranog pedijatra ili 

obiteljskog liječnika da je razmjer teškoća u razvoju ili kronične bolesti 

okvirno u skladu s listom oštećenja funkcionalnih sposobnosti sukladno 

propisu kojim se uređuje metodologija vještačenja 

8 

Dijete iz obitelji s troje ili više djece 6 

Dijete roditelja invalida Domovinskog rata   4 

Dijete koje je ostvarilo pravo na socijalnu uslugu smještaja u udomiteljskoj 

obitelji 

4 

Dijete roditelja koji prima doplatak za djecu 2 

Dijete roditelja korisnika zajamčene minimalne naknade 2 

 

 

Članak 5. 

 Djeca koja zajedno s roditeljima imaju prebivalište/boravište na području druge jedinice lokalne 

samouprave, mogu se upisati u Dječji vrtić nakon što se upišu sva zainteresirana djeca iz članka 3. ove 

Odluke.  

Članak 6. 

 Ako dvoje ili više djece ostvari jednak broj bodova, redoslijed na Listi reda prvenstva utvrđuje se 

prema kriteriju starosti djeteta, od starijeg prema mlađem za djecu vrtićkog uzrasta, a za djecu jasličnog 

uzrasta prema kriteriju od mlađeg prema starijem. 

 

 Ako nakon primjene stavka 1. ovog članka, dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova, 

prednost pri upisu ostvaruje se sljedećim redoslijedom: dijete  koje do 1. travnja tekuće godine navrši 

četiri godine života, dijete kojem je brat ili sestra već upisano u Dječji vrtić i dijete u obitelji s troje ili 

više malodobne djece. 

 

Članak 7. 

 Radi ostvarivanja prava na prednost pri upisu djeteta u Dječji vrtić, roditelj - korisnik usluga je 

dužan prilikom podnošenja prijave za upis priložiti odgovarajuću dokumentaciju sukladno odredbama 

posebnog propisa kojim se uređuje upis djece u Dječji vrtić. 

 

Članak 8. 

 Dječji vrtić će osigurati ostvarivanje programa predškole za svu djecu koja nisu uključena u 

redoviti program predškolskog odgoja, uz uvjete propisane zakonom.  

 

Članak 9. 

 Postupak upisa djece, način i uvjeti ostvarivanja reda prvenstva i druga pitanja u vezi s postupkom 

upisa uređuju se posebnim propisom koji donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića.  

 

Članak 10. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri 

upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin, KLASA: 601-02/21-01/3, URBROJ: 2182/10-01-21-3 od 22. 

ožujka 2021. godine.  
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Članak 11. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.  

 

KLASA: 601-02/23-01/1 

URBROJ: 2182-10-01-23-2 

Knin, 14. ožujka 2023.  

                                                                    PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech. 

_________________________________________________________________________ 

 

4. 

Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 

10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, 

broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Knina na 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2023. godine donijelo je  

 

O D L U K U 

o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni korištenja usluga  

Dječjeg vrtića CVRČAK Knin  

 

 

Članak 1.           

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i visina sudjelovanja roditelja u cijeni korištenja usluga Dječjeg 

vrtića CVRČAK Knin. 

 

 Odredbe ove Odluke koje se odnose na roditelje, na odgovarajući način se primjenjuju na skrbnike 

ili udomitelje djeteta koje ostvaruje program Dječjeg vrtića (u daljnjem tekstu: roditelj – korisnik usluga). 

 

Članak 2. 

 Dječji vrtić CVRČAK Knin u smislu ove odluke obavlja djelatnost ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja kroz: 

– redovite cjelodnevne programe u primarnim, jasličnim i vrtićkim odgojnim skupinama – 10 satni 

program; 

– redovite poludnevne programe u vrtićkim odgojnim skupinama – 5,5-satni program; 

– program predškole – 3-satni program; 

– program ranog učenja engleskog jezika; 

– druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja. 

 

 Programi iz stavka 2. ovog članka provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim 

planom i programom rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin. 

 

Članak 3. 

 Program ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću CVRČAK Knin organizira 

se tijekom pet radnih dana tjedno, osim blagdanima i državnim praznicima. 

 

Članak 4. 

Sredstva za financiranje rada Dječjeg vrtića CVRČAK Knin osiguravaju se: 

– u proračunu Grada Knina 

– sudjelovanjem roditelja u cijeni programa koje dijete ostvaruje u Dječjem vrtiću 

– sufinanciranjem Ministarstva znanosti i obrazovanja 

 

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=477
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=478
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=479
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– sufinanciranjem drugih jedinica lokalne samouprave za djecu koja polaze Dječji vrtić CVRČAK 

Knin, a imaju prebivalište na području druge jedinice lokalne samouprave, te na drugi način u 

skladu s propisima. 

 

Članak 5. 

 Roditelji – korisnici usluga koji imaju prebivalište/boravište  na području grada Knina dužni su 

sudjelovati u cijeni programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja koje ostvaruje njihovo dijete 

ovisno o vrsti i trajanju programa te socijalnom i imovinskom statusu obitelji. 

 

 Roditelji-korisnici usluge koji imaju prebivalište/boravište  na području druge jedinice lokalne 

samouprave plaća cijenu korištenja programa Dječjeg vrtića sukladno odluci predstavničkog tijela 

jedinice lokalne samouprave koja je sklopila ugovor o međusobnim pravima i obvezama s Dječjim 

vrtićem u iznosu razlike između cijene koju podmiruje nadležna jedinica lokalne samouprave.  

      

 Roditelji-korisnici usluga koji su strani državljani s odobrenim boravkom u Republici Hrvatskoj i 

žive na području grada Knina plaćaju mjesečnu cijenu korištenja programa Dječjeg vrtića koji ostvaruje 

njihovo dijete sukladno odredbama ove odluke koji se primjenjuju za roditelje-korisnike usluga koji imaju 

prebivalište na području grada Knina. 

 

Članak 6. 

 Za obavljanje usluga programa Dječjeg vrtića, puna mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića za 

kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog 

godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu. 

 

Članak 7. 

 Roditelji - korisnici usluga sudjeluju u visini korištenja programa ovisno o vrsti i trajanju 

programa kako slijedi: 

– za 10-satni program – 79,63 eura  

– za 5,5-satni program – 47,78 eura 

– za dodatne programe –  dodatak od 20% na iznos mjesečne usluge za 5,5-satni program. 

 

Članak 8. 

 Roditeljima - korisnicima usluga čiji ukupni dohodak ne prelazi 185,81 euro po članu obitelji 

cijena programa koji ostvaruje njihovo dijete umanjuje se za 1/3 (jednu trećinu) cijene korištenja 

programa iz članka 7. ove odluke, te će iznositi: 

– 53,35 eura za 10-satni program  

– 31,85 eura za 5,5-satni program 

– 38,22 eura za 5,5-satni program s programom ranog učenja engleskog jezika. 

 

 Pod dohotkom članova kućanstva iz stavka 1. ovog članka smatraju se sva primanja koja ostvaruju 

članovi kućanstva sukladno propisima o porezu na dohodak, izuzev doplatka za djecu te iznosa sredstava 

za uzdržavanje za dijete. 

 

Članak 9. 

 Roditelji - korisnici usluga koji imaju dvoje ili više djece koji su upisani u Dječji vrtić sudjeluju u 

cijeni programa:  

–     za 1. dijete - puni iznos 

–     za 2. dijete - 50 % od punog iznosa 

–     za 3. dijete i za svako sljedeće dijete roditelj se oslobađa plaćanja mjesečne usluge. 
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Članak 10. 

 Roditelji - korisnici usluga mogu se koristiti samo jednom olakšicom koja je najpovoljnija za njih. 

Ostatak troškova ekonomske cijene osigurat će Osnivač Dječjeg vrtića CVRČAK Knin – Grad 

Knin. 

 

Članak 11. 

 Roditeljima - korisnicima usluga umanjit će se iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga 

Dječjeg vrtića: 

–     ako je dijete odsutno iz Dječjeg vrtića zbog bolesti u trajanju duljem od 30 dana, uz    

       ispričnicu liječnika – 50% od punog iznosa 

     –     ako dijete izostane iz Dječjeg vrtića drugi mjesec u ljetnom periodu – 50% od punog  

            iznosa. 

  

 Roditeljima - korisnicima usluga čije dijete s teškoćama u razvoju i kroničnim bolestima boravi u 

Dječjem vrtiću ne duže od  50% mjesečne satnice, iznos sudjelovanja u mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg 

vrtića umanjuje se za 50% od osnovne cijene za skraćeni boravak. 

 

Članak 12. 

 Roditelji - korisnici usluga oslobađaju se obveze plaćanja mjesečne cijene korištenja programa: 

–    ako je dijete odsutno iz vrtića jedan mjesec zbog korištenja godišnjeg odmora roditelja  

      - korisnika usluga, ali samo jednom u pedagoškoj godini; 

–       za program predškole. 

 

Članak 13. 

 Izuzetno, zbog obustave rada Dječjeg vrtića zbog izvanrednih okolnosti, za roditelje - korisnike 

usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, mjesečna cijena usluge obračunava se sukladno broju dana 

korištenja usluga. 

 

 Obračun mjesečne cijene vršit će se tako da se ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijeli s 

brojem radnih dana u tom mjesecu te dobiveni iznos (zaokružen na dvije decimale) množi s brojem 

radnih dana u kojem je roditelj - korisnik usluga koristio uslugu.  

 

Članak 14. 

 Za vrijeme trajanja situacije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 roditelji - korisnici usluge plaćaju 

umanjenu cijenu korištenja programa ako je izvor zaraze virusom potekao iz Dječjeg vrtića. 

 Na obračun mjesečne cijene iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući način se primjenjuju 

odredbe članka 13. stavka 2. ove odluke. 

 

Članak 15. 

 Radi ostvarivanja pravo na umanjenje ili oslobađanje obveze plaćanja korištenja programa Dječjeg 

vrtića, roditelj-korisnik usluga dužan je dostaviti odgovarajuće dokumente sukladno posebnom propisu 

kojim se uređuje upis djece u Dječji vrtić koji donosi Upravno vijeće. 

 

Članak 16. 

 Cijenu sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u korištenju usluga Dječjeg vrtića koji ostvaruje 

njegovo dijete, roditelj-korisnik usluga dužan je platiti na žiroračun Dječjeg vrtića najkasnije do 25. u 

mjesecu za tekući mjesec. 
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Članak 17. 

 Uvjeti, rokovi i načini ispunjenja obveze plaćanja korištenja usluga Dječjeg vrtića uređuju se 

posebnim aktima Dječjeg vrtića.  

Članak 18. 

 Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini sudjelovanja roditelja-

korisnika usluga u cijeni korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, KLASA: 402-01/21-01/34, 

URBROJ: 2182/10-01-21-3 od 22. ožujka 2021. godine.  

 

Članak 19. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od danom objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.       

 

 

KLASA: 402-01/23-01/33 

URBROJ: 2182-10-01-23-2 

Knin, 14. ožujka 2023.          

                                                                    PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech. 

_________________________________________________________________________ 

 

5. 

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, 

broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) 

i članka 35. st. 1. točke 7. Statuta Grada Knina (''Službeno glasilo Grada Knina'', broj: 3/21), Gradsko 

vijeće Grada Knina na 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2023. godine donosi 

 

 

O D L U K U 

o prihvaćanju Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) 

 

 

Članak 1. 

 Na temelju Obrasca o pristupanju Grada Knina Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju 

kojeg je Gradonačelnik Grada Knina potpisao 28. srpnja 2021. godine u skladu s Odlukom Gradskog 

vijeća o pristupanju Grada Knina Sporazumu gradonačelnika za klimu i energiju („Službeno glasilo 

Grada Knina“, broj 11/21), izrađen je Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Knina. 

 

Članak 2. 

Prihvaća se Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP) Grada Knina izrađen 

u listopadu 2022. godine u suradnji s Regionalnom energetskom agencijom Sjeverozapadne Hrvatske, 

koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

KLASA: 351-02/23-01/1 

URBROJ: 2182/10-01-23-2 

Knin, 14. ožujka 2023. 

                                                                    PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech. 

_____________________________________ 
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6. 

Na temelju članka 26. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 19/22)  i članka 35. 

Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Knina, na 20. 

sjednici održanoj  14. ožujka 2023. godine, donosi 

 

 

ODLUKU  

o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga   

 

 

       Članak 1. 

U Odluci o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga („Službeno glasilo 

Grada Knina“ broj 17/22), članak 1. stavak 1. alineja 2. mijenja se na način da se umjesto Biljane Šuša, 

imenuje Ivona Kemenc, mag. iur., kao predstavnica udruge registrirane za zaštitu prava potrošača.  

  

                                                                     Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina”. 

 

KLASA:  307-09/22-01/1 

URBROJ: 2182-10-01-23-5 

Knin, 14. ožujka 2023.  

                                                                        PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech. 

_________________________________________________________________________ 

 

7. 

 

 Na temelju članka 35. stavka 1. točke 38. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, 

broj 3/21), članka 41. stavka 2. točke 4. Statuta Kninskog muzeja (KLASA: 612-05/20-02/01, URBROJ: 

2182-10-15-02-21-2 od 18. siječnja 2021.), a u svezi s člankom 24. stavkom 1. točkom 4. Zakona o 

muzejima („Narodne novine“ broj 61/18, 98/19 i 114/22),  Gradsko vijeće Grada Knina, na 20. sjednici 

održanoj dana 14. ožujka 2023. godine, donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K  

o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin 

 

 

I. Daje se prethodna suglasnost na Prijedlog Pravilnika o radu Kninskog muzeja Knin, koji je Upravno 

vijeće Kninskog muzeja Knin utvrdilo Odlukom o utvrđivanju prijedloga Pravilnika o radu Kninskog 

muzeja Knin, KLASA: 612-05/23-04, URBROJ: 2182-10-15-02-23-11 od 03. ožujka 2023. godine. 

 

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

 

KLASA: 612-05/22-01/1 

URBROJ: 2182-10-01-23-9 

Knin, 14. ožujka 2023.  

                                                                   PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech. 

_________________________________________________________________________ 
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8. 

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 38. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, 

broj 3/21) i članka 5. stavka 7. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina („Službeno glasilo Grada 

Knina“, broj 4/21), Gradsko vijeće Grada Knina, na 20. sjednici održanoj dana 14. ožujka 2023., donijelo 

je  

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća Mandatnog povjerenstva o prestanku mirovanja mandata vijećnice 

Gradskog vijeća Grada Knina, podnesenoj ostavci vijećnice Gradskog vijeća Grada Knina 

te mirovanju mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Knina zbog podnesene obavijesti o 

mirovanju mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika 

  

I. 

Prihvaća se Izvješće Mandatnog povjerenstva Gradskog vijeća Grada Knina, KLASA: 024-03/23-

01/1, URBROJ: 2182-10-01-23-2 od 3. ožujka 2023. godine, o prestanku mirovanja mandata vijećnice 

Vedrane Požar, izabrane s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, slijedom čega je 

njezinom zamjenskom vijećniku Mariu Krišto mandat prestao; o podnesenoj ostavci vijećnice Antonije 

Anić-Matić, s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice - HDZ,  koja je vijećnički mandat 

obnašala kao zamjenica vijećnika Nikole Blaževića, koji je nakon objave konačnih rezultata izbora, 

vijećnički mandat stavio u mirovanje, čime su se stekli uvjeti za početak, odnosno nastavak vijećničkog 

mandata Maria Krište, određenog od strane političke stranke Hrvatska demokratska zajednica - HDZ. 

 

II. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasilu Grada Knina“.  

 

KLASA: 024-03/23-01/1  

URBROJ: 2182-10-01-23-3  

Knin, 14. ožujka 2023.  

                                                                    PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech.   

_________________________________________________________________________ 

 

9. 

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (''Narodne novine'' broj: 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), i članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ 

broj: 3/21), Gradsko vijeće Grada Knina na 20. sjednici održanoj  14.03.2023. godine, donosi  

 

ZAKLJUČAK 

                   o usvajanju godišnje analize stanja u 2022. godini i godišnjeg plan razvoja sustava 

civilne zaštite na području Grada Knina za 2023. godinu 

 

 

I. 

     Usvaja se godišnja analiza stanja u 2022. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na 

području Grada Knina za 2023. godinu, koju je predložio Stožer civilne zaštite Grada Knina, 

KLASA:240-03/23-01/1,  URBROJ:2182/10-02/1-23-1, od 10. siječnja 2023. godine. 

 

II. 

      Godišnja analiza stanja u 2022. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području 

Grada Knina za 2023. godinu, sastavni je dio ovog Zaključka. 
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III. 

      Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasilu Grada Knina“. 
 
KLASA: 240-03/23-01/1 

URBROJ: 2182-10-01-20-3 

Knin, 14.03.2023.  

                                                                  PREDSJEDNIK 

                                    Dragan Miličević, mag.catech.  

__________________________________________  

 

 

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE      

                                                                                                        

 

Godišnja analiza stanja u 2022. godini i godišnji plan razvoja sustava  

civilne zaštite na području Grada Knina za 2023. godini 

 

Na temelju članka 17. stavak 1. alineja 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine'' broj: 

82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), (u daljnjem tekstu: Zakon), određeno je da u ostvarivanju prava i 

obveza u području zaštite i spašavanja, predstavnička tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) 

samouprave: 

- u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja 

sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 

- donosi smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine 

- u proračunu osiguravaju sredstva namijenjena za financiranje sustava zaštite i spašavanja u 

narednoj godini, 

- donose procjenu rizika od velikih nesreća i plan zaštite i spašavanja, 

- donose odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite, 

- donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite, 

- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti i 

- donosi i druge akte koji doprinose sustavu civilne zaštite i spašavanja. 

      Na temelju članka 1. Zakona, utvrđuju se obveze Grada Knina, kao jedinice lokalne samouprave, da 

uređuje sustav i djelovanje civilne zaštite, utvrđuju se prava i obveze jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave, pravnih i fizičkih osoba, utvrđuje obveza osposobljavanje za potrebe sustava 

civilne zaštite, financiranje civilne zaštite te druga pitanja važna za sustav civilne zaštite. 

Sudionici sustava civilne zaštite temeljem članka 8. Zakona su: 

- Vlada Republike Hrvatske, 

- Ministarstvo unutarnjih poslova, kao središnje tijelo državne uprave za poslove civilne zaštite, 

- tijela državne uprave i druga državna tijela, 

- oružane snage Republike Hrvatske i policija 

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Izvršni dio sustava civilne zaštite su operativne snage iz članka 20. predmetnog Zakona a to su: 

- stožera civilne zaštite, 

- operativne snage vatrogastva , 

- operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, 

- operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja, 

- udruge građana, 

- postrojbe i povjerenici civilne zaštite, 

- koordinatori na lokaciji i 

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite. 
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Operativnim snagama civilne zaštite na području Grada Knina rukovodi gradonačelnik, uz stručnu, 

operativnu i koordinacijsku pomoć  i potporu Stožera civilne zaštite Grada Knina.  

Operativne snage civilne zaštite dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i 

poduzimati aktivnosti, radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofe i veće nesreće,  te 

prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti  postojećim okolnostima kada je proglašena katastrofa. 

 

U provođenju obveza iz članka 17.  stavak 1. Zakona, Gradsko vijeće Grada Knina donijelo slijedeće: 

-  Godišnju analizu stanja u 2021. godini i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. 

godinu, s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje 2022-2025,   

-  Odluku o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Knin,   

-  Odluku o određivanje pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite  na području Grada Knina, 

-  Odluku o osnivanju postrojbe civilne zaštite i  

- osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u 

velikoj nesreći i katastrofi prema načelu solidarnosti u Proračunu Grada Knina.  

 

Svi navedeni akti su doneseni na vrijeme i u zakonom predviđenom roku, izvršen je njihov pregled i 

ažuriranje tijekom 2022. godine te su usklađeni sa Zakonom. 

 

U provođenju obveza iz članka 17.  stavka 3. Zakona, Gradonačelnik Grada Knina donosi slijedeće: 

 - Plan djelovanja civilne zaštite na području Grada Knina, 

 - Plan vježbi civilne zaštite za 2022. godinu te tekuću 20232. godine (Plan vježbi će biti sastavni dio 

Plana vježbi Šibensko-kninske županije jer se zbog epidemije nije obavila vježba u protekloj godini),  

 - u godišnjem Planu nabave Grada Knina planirana su materijalna sredstva i sredstva za opremu 

snaga civilne zaštite, 

 - provodi sve obveze, aktivnosti i mjere iz svoje nadležnosti sukladno Zakonu i.  

 - provode se sve aktivnosti sukladno propisima za vrijeme pandemije Covid 19 u suglasnosti sa 

županijskim Stožerom civilne zaštite te donosi odluke iz svoje nadležnosti, 

-druge aktivnosti koje iziskuju potrebu žurnog djelovanja u tekućem periodu i 

- Mjera zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2021/2024. godine na području 

Grada Knina. 

 

Svi navedeni akti su doneseni, ažurirani a svi prijedlozi akata kojeg donosi predstavničko tijelo su na 

vrijeme dostavljeni i doneseni tijekom 2021. godine. 

 

U pripremi je i donošenje svih akata za tekuću 2023. godinu koji će stupiti na snagu u zakonskom 

roku te su u Proračunu Grada Knina osigurana sredstva za njihovu izradu i donošenje. 

U provođenju obveza iz članka 24. stavak 1.  Zakona, Gradonačelnik Grada Knina donosi: 

 - Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite  Grada Knina, imenuje načelnika stožera i 

članove stožera, 

-Zbog aktualne situacije stožer je već u 2020, godini proširen na 17 članova, zbog potrebe šireg 

djelovanja na području grada i među zainteresiranom populacijom građana, 

      U provođenju obveza iz članka 34. stavak 1. Zakona, Zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika 

Grada Knina je dana 6.svibnja 2016. godine donio: 

- Rješenja o imenovanu povjerenika civilne zaštite te njihovih zamjenika za svaki mjesni odbor u 

Gradu Kninu a njihov mandat traje do novih izbora za mjesne odbore u Gradu Kninu. 

Navedeni povjerenici i zamjenici povjerenika nisu se još mijenjali jer nisu provedeni izbori za mjesne 

odbore te su imenovanja još na snazi.  

 

Grad Knina ispunio je sve zakonske uvjete u smislu donošenja normativnih akata, a koji reguliraju 

sustav civilne zaštite, iste redovito ažurira i cijelo vrijeme prati stanje sustava civilne zaštite na svom 

prostoru sukladno zakonskim obvezama. 
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1.VATROGASTVO 

 

1.1. Javna vatrogasna postrojba Grada Knina 

 

 

Na području Grada Knina djeluje Javna vatrogasna postrojba (u daljnjem tekstu: JVP Grada Knina) sa 

24 djelatnika i to: 

- 22 operativna vatrogasca od kojih su: 8 voditelja, 

- vatrogasci s posebnim ovlastima i odgovornostima, koji svoje dužnosti obavljaju u smjenama i to:  2 

smjene po 6 vatrogasaca i 2 smjene po 5 vatrogasaca te zapovjednik vatrogasne postrojbe i zamjenik 

zapovjednika.  

        Rad je organiziran u turnusu 12-24-12-48. JVP Grada Knina raspolaže efikasnom, suvremenom i  

modernom tehničkom opremom za obavljanje zakonom predviđene mjere i zadatke iz svoje 

nadležnosti.       

 

R.B. VOZILO GODINA PROIZVODNJE REG. OZNAKA 
TEHNIČKI 
PREGLED 

1. Kombi vozilo K-10*** 2007 ŠI-293-DE  

2. Auto ljestve K-1 2004 ŠI-717-DL 04.06. 

3. Kratko navalno vozilo K-2 2020 ZG-8508-IA 31.01. 

4. Šumsko vozilo K-3 2011 ŠI-294-ER 09.06. 

5. Šumsko vozilo K-4 1999 ŠI-259-BJ 20.08. 

6. Zapovjedno vozilo K-5          2015 ŠI-717-GB 22.02. 

7. Kombinirano vozilo K-6  2009 ZG-3226-LA 04.05. 

8. Tehničko vozilo K-7 2006 ŠI-526-DA 20.05. 

9. Auto-cisterna K-8 2018 ŠI-391-HE 14.09. 

10. Kombi vozilo K-9 2021 ŠI-835-IH 12.05. 

      

***vozilo nije od ove godine u popisu imovine JVP Grada Knina 

Tablica 1. Popis vozila i prateće opreme u JVP Grada Knina 

 

        

       U prethodnoj Tablici 1. naveden je popis svih tehničkih sredstava (vozila) te prateće opreme koju 

posjeduje i u vlasništvu je JVP Grada Knina te se ista permanentno obnavlja i osuvremenjuje ovisno o 

potrebama i financijskim mogućnostima. 

       Navedena vozila su opremljena potrebnim sredstvima za gašenje požara i redovito se servisiraju i 

obavljaju tehnički pregledi. 
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       Pored vozila postrojba posjeduje i ostalu opremu i sredstva koja služe za vatrogasne intervencije i 

druge intervencije iz svoje nadležnosti. 

 

Sukladno Zakonu o vatrogastvu, JVP Grada Knina djeluje na području administrativnih granica Grada 

Knina, koja je dosta razgranatog oblika i ukupne površine 358,12 km2.  

 

Navedeni prostor je dosta zahtjevan, velika je frekvencija prometa, s obzirom da njim prolazi državna 

cesta D-1 i D-33 kao i dosta veća mobilnost stanovništva na lokalnim prometnicama. 

Ujedno  Knin je veliko željezničko čvorište na pruzi Zagreb-Split, Knin.-Zadar te zatvorene pruge 

Knin-Strmica-Bihać, što iziskuje posebnu pozornost zbog učestalih požara uz prugu.  

Uz navedeno je i velika duljina granice sa Bosnom i Hercegovinom i neprohodnost samog područja te 

čestih požara koji dolaze sa područja susjedne zemlje koji su najčešće i nekontrolirani pokazuje značaj i 

važnu ulogu JVP Grada Knina u sprečavanju i saniranju požarište i drugih potrebitih intervencija u 

prostoru. 

JVP Grada Knina u suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Šibensko-kninske županije i 

novoosnovanom Vatrogasnom zajednicom Grada Knina, sudjelovala je u osnivanju dobrovoljnih 

vatrogasnih društava na prostoru susjednih općina. Na taj način smanjio se pritisak za intervencijama naše 

JVP Grada Knina i DVD Knin. 

 JVP Grada Knina može efikasno intervenirati u vremenu od 15 minuta na cijelom području Grada 

Knina. 

Područje grada definirano je kao jedno vatrogasno područje tj. jedna vatrogasna zona. Suradnja s 

DVD Knin osigurava JVP Grada Knina pravovremenu pomoć u ljudstvu i tehnici posebno kod potrebe 

žurnih i većih intervencija. 

 

Protekla 2022. godine sa stanovišta požara bila je skoro istovjetna prethodnoj 2021. godini i relativno 

dobra, izuzev što je bio veći broj požara na otvorenom prostoru (livada, oranica, zapuštenih 

poljoprivrednih površina) što se u slijedećem periodu prevencijom i upozorenjem građana mora smanjiti 

jer štete znaju biti ogromne. 

Izražena je pomoć JVP Grada Knina, u vrijeme požara prošle ljetne sezone, gdje se radilo na ispomoći 

na području cijele Šibensko-kninske županije, Splitsko-dalmatinske i susjednih općina koje gravitiraju uz 

grad Knin. 

JVP Grada Knina imala je kontroliranu požarnu sezonu, gledajući na vrste i broj intervencija, kao i 

aktivnosti koje prate njihovu djelatnost. U Tablici 2. i Tablica 3. prikazan je ukupan broj intervencija 

prema strukturi, vrsti te nastanku, za period I-XII mjesec 2022. godine. Posebno trebalo naglasiti da je 

broj intervencija na požarima na otvorenom prostoru veći nego prethodne godine kao što je navedeno a 

sveukupno broj intervencija je skoro isti kao u prethodnoj godini. Ponovno ističemo pojavu lažnog 

dojavljivanja o požaru, ali je manji broj od prethodnih godina, te se treba protiv počinitelja i dalje 

poduzimati mjera od nadležnih službi, jer iziskuje velike napore za intervencijama ali i troškove koje ima 

JVP Grada Knina.  

 

Sagledavajući  ukupan broj intervencija u razdoblju I-XII mjesec 2022. godine njihova struktura je 

slijedeća : 

 
    

 Tablica 2. Struktura i broj intervencija u 2022. godini 

 

 

 

VRSTA INTERVENCIJA BROJ INTERVENCIJA 

Požarne intervencije 165 

Tehničke intervencije 61 

Ostale intervencije 19 

UKUPNO 245 
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I Z V J E Š Ć E   O   I N T E R V E N C I J A M A u 2022. godini 

prema vrsti i mjestu nastanka 

VRSTA INTERVENCIJE Grad Knin Ostale JLS UKUPNO 

Intervencija sa opasnim tvarima u/na kući 1 0 1 

Ispiranje na prometnici u cestovnom prometu 2 0 2 

Ispumpavanje na otvorenom prostoru 1 0 1 

Izvanredna dislokacija 0 1 1 

Izvid 10 1 11 

Lažna dojava 3 0 3 

Nedefinirana intervencija 1 1 2 

Vraćeni s puta 2 0 2 

Ostala spašavanja na otvorenom prostoru 3 0 3 

Ostale tehničke intervencije na otorenom 1 0 1 

Pomoć sanitetskoj/HMP službi 5 0 5 

Poplave 1 0 1 

Potraga za nestalom osobom 2 0 2 

Ostali požari na otvorenom prostoru 2 1 3 

Požar kamenjara 2 0 2 

Požar livade 32 2 34 

Požar na neuređenom odlagalištu komunalnog 

otpada 

1 2 3 

Požar njive-oranice 1 0 1 

Požar ostalih nekultiviranih površina 3 0 3 

Požar spremnika za otpad 2 0 2 

Požar stupa za prijenos električne energije 1 0 1 

Požar šikare-makije 62 22 84 

Požar travnjaka 1 0 1 

Požar u/na domu zdravlja 1 0 1 

Požar u/na garaži 1 0 1 

Požar u/na kući 6 1 7 

Požar u/na montažnom objektu-baraci 1 0 1 

Požar u/na ostalim gospodarskim objektima 1 0 1 

Požar u/na ostalim ugostiteljskim objektima 1 0 1 

Požar u/na pomoćnom gospodarskom objektu 1 1 2 

Požar u/na skladištu stočne hrane 1 0 1 

Požar u/na stambenoj zgradi 8 0 8 

Požar u/na štaglju 1 0 1 

Požar u/na štali 1 0 1 

Požar u cestovnom prometu 4 1 5 

Požar u željezničkom prometu 1 0 1 

Prometna nesreća u cestovnom prometu 4 12 16 

Tehnička intervencija u/na kući 6 3 9 

Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi 12 0 12 

Uklanjanje zapreka na ostalim prostorima otvorenog 

prostora 

2 0 2 

Uklanjanje zapreka na vrtu 1 0 1 

Uklanjanje zapreka sa stupa za prijenos telefonske 

veze 

0 1 1 

Uklanjanje zapreka u cestovnom prometu 3 0 3 

Zbrinjavanje životinja 1 0 1 

U K U P N O: 196 49 245 
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Tablica 3. Izvješće o intervencijama u 2022. godini 

 

 

     I Z V J E Š Ć E   O   I N T E R V E N C I J A M A u 2021. godini 

prema vrsti i mjestu nastanka 

 

VRSTA INTERVENCIJE Grad Knin Ostale JLS UKUPNO 

Ispiranje na prometnici u cestovnom prometu 1 0 1 

Ispumpavanje na otvorenom prostoru 2 0 2 

Izvid 17 1 18 

Lažna dojava 7 2 9 

Nedefinirana intervencija 7 0 7 

Vraćeni s puta 1 0 1 

Izvlačenje tijela utopljenika 0 1 1 

Nesreća u zračnom prometu 0 2 2 

Ostala spašavanja na otvorenom prostoru 1 0 1 

Ostala tehnička pomoć na/pod vodom 1 0 1 

Ostale tehničke intervencije na otvorenom prostoru 1 0 1 

Ostale tehničke intervencije u cestovnom prometu 2 0 2 

Pomoć sanitetskoj/HMP službi 1 0 1 

Poplave 1 0 1 

Ostali požari na otvorenom prostoru 4 0 4 

Požar livade 22 2 24 

Požar ostalih nekultiviranih površina 1 0 1 

Požar parka 1 0 1 

Požar spremnika za otpad 16 0 16 

Požar stupa za prijenos električne energije 2 0 2 

Požar stupa za prijenos telefonske veze 0 1 1 

Požar šikare-makije 54 11 65 

Požar travnjaka 1 0 1 

Požar u/na kući 10 1 11 

Požar u/na restoranu 1 0 1 

Požar u/na stambenoj zgradi 7 0 7 

Požar u/na štali 0 1 1 

Požar u cestovnom prometu 2 2 4 

Požar vrta 1 0 1 

Prometna nesreća u cestovnom prometu 4 2 6 

Prometna nesreća u željezničkom prometu 0 1 1 

Spašavanje sa vodenih površina 0 1 1 

Spašavanje s visina/dubina na otvorenom prostoru 2 0 2 

Tehnička intervencija u/na domu zdravlja 1 0 1 

Tehnička intervencija u/na kući 7 1 8 

Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi 15 0 15 

Tehnička intervencija u/na studentskom domu 1 0 1 

Uklanjanje zapreka sa stupa za prijenos električne 

energije 

1 0 1 

Uklanjanje zapreka u cestovnom prometu 4 0 4 

U KU P N O : 199 19 228 
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Tablica 4. Izvješće i struktura intervencija u 2021. godini 

 

 

USPOREDBA BROJA INTERVENCIJA U 2021. I 2022. GODINI 

 

 

VRSTA INTERVENCIJE 

 

Broj 

intervencija 

2021 

Broj 

intervencija 

2022 

 

RAZLIKA 

Intervencija sa opasnim tvarima u/na kući 0 1 +1 

Ispiranje na prometnici u cestovnom prometu 1 2 +1 

Ispumpavanje na otvorenom prostoru 2 1 -1 

Izvanredna dislokacija 0 1 +1 

Izvid 18 11 -7 

Lažna dojava 9 3 -6 

Nedefinirana intervencija 7 2 -5 

Vraćeni s puta 1 2 +1 

Ostale tehničke intervencije na otvorenom prostoru 1 1 0 

Ostala spašavanja na otvorenom prostoru 1 3 +2 

Ostale tehničke intervencije u cestovnom prometu 2 0 -2 

Pomoć sanitetskoj/HMP službi 1 5 +4 

Poplave 1 1 0 

Izvlačenje tijela utopljenika 1 0 -1 

Nesreća u zračnom prometu 2 0 -2 

Ostala tehnička pomoć na/pod vodom 1 0 -1 

Potraga za nestalom osobom 0 2 +2 

Ostali požari na otvorenom prostoru 4 3 -1 

Požar kamenjara 0 2 +2 

Požar livade 24 34 +10 

Požar na neuređenom odlagalištu komunalnog 

otpada 

0 3 +3 

Požar njive-oranice 0 1 +1 

Požar ostalih nekultiviranih površina 1 3 +2 

Požar spremnika za otpad 16 2 -14 

Požar stupa za prijenos električne energije 2 1 -1 

Požar šikare – makije  65 84 +19 

Požar travnjaka 1 1 0 

Požar parka 1 0 -1 

Požar u/na domu zdravlja 0 1 +1 

Požar u/na garaži 0 1 +1 

Požar stupa za prijenos telefonske veze 1 0 -1 

Požar u/na kući 11 7 -4 

Požar u/na montažnom objektu-baraci 0 1 +1 

Požar u/na ostalim gospodarskim objektima 0 1 +1 

Požar u/na ostalim ugostiteljskim objektima 0 1 +1 

VRSTA INTERVENCIJA BROJ INTERVENCIJA 

Požarne intervencije 140 

Tehničke intervencije 53 

Ostale intervencije 35 

UKUPNO 228 
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Požar u/na pomoćnom gospodarskom objektu 0 2 +2 

Požar u/na skladištu stočne hrane 0 1 +1 

Požar u/na štali 1 1 0 

Požar u/na štaglju 0 1 +1 

Požar u/na stambenoj zgradi 7 8 +1 

Požar u cestovnom prometu 4 5 +1 

Požar vrta 1 0 -1 

Požar u/na restoranu 1 0 -1 

Požar u željezničkom prometu 0 1 +1 

Prometna nesreća u cestovnom prometu 6 16 +10 

Spašavanje s visina/dubina na otvorenom prostoru 2 0 -2 

Tehnička intervencija u/na kući 8 9 +1 

Tehnička intervencija u/na stambenoj zgradi 15 12 -3 

Uklanjanje zapreka na ostalim prostorima 

otvorenog prostora 

0 2 +2 

Uklanjanje zapreka na vrtu 0 1 +1 

Uklanjanje zapreka u cestovnom prometu 4 3 -1 

Tehnička intervencija u/na studentskom domu 1 0 -1 

Zbrinjavanje životinja 0 1 +1 

Prometna nesreća u željezničkom prometu 1 0 -1 

Spašavanje sa vodenih površina 1 0 -1 

Tehnička intervencija u/na domu zdravlja 1 0 -1 

Uklanjanje zapreka sa stupa za prijenos električne 

energije 

1 1 0 

U K U P N O : 228 245 +17 

 

Tablica 4. Usporedba broja intervencija u 2021 i 2022. godine 

 

 

 

INTERVENCIJE U 2022. GODINI 

 

 
 

Grafički prikaz intervencija u 2022. godini 

 

 

 

67%

25%

8%

Intervencije u 2022. godini

Požarne

Tehničke

Ostale
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USPOREDBA BROJA INTERVENCIJA U 2021. I 2022. GODINI 

                     
 

Statistički usporednik intervencija u 2021. i 2022. godinu 

 

          

       1.2. Dobrovoljno vatrogasno društvo Knin (DVD Knin) 

 

Na području Grada Knina djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo ( u daljnjem tekstu: DVD Knin ) sa 

20 osposobljenih članova, jednim zaposlenikom (tajnik-vatrogasac vozač), te posjeduje 3 vozila s 

odgovarajućom opremom i tehnikom predviđenom za Dobrovoljna vatrogasna društva.  

 

Tijekom 2021. godine iz evidencije izlazaka na intervenciju od strane članova DVD Knin, može se 

zaključiti da je ova godina bila sa stanovišta protupožarne zaštite relativno dobra, u kojoj su sudjelovali 

vatrogasci društva.  

 

No isto tako je vidljivo da se rad usmjerio u intervencije, obilaske terena i druge aktivnosti koje je 

naložio Stožer civilne zaštite Grada Knina i gdje se vidi značajan rad pripadnika DVD Knin, što u 

prethodnim periodima nije bio slučaj. 

  

Sagledavajući  ukupan broj intervencija u razdoblju I-XII mjesec 2021. godine njihova struktura je 

prikazana u Tablici 3. 

 

 

AKTIVNOSTI DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA 

„KNIN“ 

tijekom 2022. godine  

 

 

R.B. AKTIVNOSTI BROJ SUDJELOVANJA 

1. Požari otvorenog prostora 45 

2. Požari u/na objektu 2 

3. Požari spremnika za otpad 2 

4. Požari neuređenog odlagališta za otpad 1 

5. Tehničke intervencije u prometu 12 

6. Požari električnih stupova) 1 

7. Tehničke intervencije na otvorenom (ispumpavanje) 0 

8. Lažne dojave 0 

228

245

1 51 101 151 201 251 301

2021.

2022.

Usporedba broja intervencija 2021. i 
2022. godine

2021.

2022.
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9. COVID-19 ophodnje 0 

10. COVID-19 kontrola broja kupaca  

(nova tržnica) 

0 

        UKUPNO: 63 

                    Tablica 5. Broj intervencija DVD Knin 2022. godine 

 

1. 3. Organizacija i sustav zaštite od požara  

 

Organizacija sustava zaštite od požara, za vrijeme ljetne turističke sezone, temelji se na procjenama i 

planovima zaštite od požara gradova i općina  kao i na dokumentima koji proizlaze iz Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 

2021/22.godini za prethodnu sezonu te Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2022/23.godinu . JVP Grada Knina kao i u prethodnim godinama u  

zajedničkoj suradnji sa Vatrogasnom zajednicom Šibensko-kninske županije, Hrvatskim šumama d.d. i 

DVD-om Knin, vršila je odabir pozicija za postavljanje osmatračnica tijekom ljetnih mjeseci, kako bi što 

veće područje bilo obuhvaćeno radom motrionica, a sve u cilju blagovremene dojave i bržeg izlaska na 

ugroženo mjesto.  

Provodio se stalni nadzor nad odlagalištem otpada ''MALA PROMINA'' od strane tvrtke ČISTOĆA I 

ZELENILO d.o.o. Motrilačko dojavna služba organizirana od strane Hrvatskih šuma d.d., započela je sa 

radom 01.06. a završila 15.09.2022. godine, a dojava se vrši telefonom ili mobitelom u Centar 112 ili u 

ŽVOC ili u operativno dežurstvo JVP Grada Knina. Uzbunjivanje vatrogasaca vrši se zvukovno, radio 

vezom (vatrogasni sustav radio veza), telefonom ili mobitelom. 

 

               

   U  tablici  7. prikazan je način funkcioniranja sustava dojava. 

 

SUSTAV DOJAVE 

 

SUSTAV DOJAVE                                                                                 telefon/mobitel 

Centar                                                                                                                 112  

Županijski vatrogasni operativni centar                                                         193 

Operativno dežurstvo JVP Knin                                                   022 660242, 098 406846 

Policijska postaja Knin                                                             022 348300, (192) 098 208503 

Šumarija Knin                                                                                022 660331, 099 2623685 

 

     Tablica 7. Sustav dojava 

 

U tablici 8 prikazan je Plan motrenja za otvoreno područje Grada Knina za period 01.06. do 

15.09.2022. godine: 

 

PLAN MOTRENJA 

 

    LOKACIJA             vrijeme                                 područje 

1. Brdo konj             06:00-22:00                           Plješivica, Dinara, Promina, Žagrović 

2. Strmica                 06:00-22:00                           Surdup, Crni potok, Golubić 

3. Radučka glavica  06:00-22:00                           Oćestovo, Mokro polje, Radučić,  Ivoševci (van Grada) 

4. Čimburov gaj       06:00-22:00                           Polače, Kijevo, Cetina 

5. Oton                      06:00-22:00                           Oton, Pađani, Plavno, Radljevac,      

                             Tablica 8. Plan motrenja 

 

      Motrionice su aktivne  i djeluju temeljem operativnih planova Šumarije Knin za 2022. godinu i nisu 

se mijenjale zadnjih godina. 
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      JVP-a Grada Knina je zajedno sa DVD Knin organizirala niz pokaznih vježbi, te susrete sa 

polaznicima osnovnih škola, građana, vrtića, Udruge Sv. Bartolomej i drugih  o značaju zaštite od požara, 

kao i sredstvima za te namjene.  

JVP Grada Knina je u prethodnom periodu a posebno u prosincu 2022. godine, dala veliki doprinos u 

rješavanju pitanja  naplavnih i obilaznih voda u samom Gradu Kninu i okolnim naseljima a to se očekuje i 

u slijedećem periodu. Uz naporan rad i aktivnosti u preventivnom djelovanju na sprečavanju požara i 

zaštiti od požara, JVP Grada Knina uz suradnju s DVD Knin, susreće se sa nizom problema koji se 

godinama ponavljaju, od kojih su neki riješeni ali i ostali za rješavanje u daljnjem periodu od kojih su 

najvažniji:  

      -    Zapuštenost poljoprivrednog zemljišta, poljoprivrednih prilaznih putova, što bi trebao biti prioritet 

u slijedećem periodu prvenstveno kroz rad poljoprivrednog redarstva te suradnjom sa građanima i 

poljoprivredno-savjetodavnom službom, 

- Zakrčenost ulica i prilaza zgradama koje su sada mnogo manje izražene obnovom ulica, još uvijek 

se ne poštuje vrijeme ostavljanja i uklanjanja krupnog komunalnog otpada, neusklađenosti i ne ishođenje 

dozvola kod malih građevinskih radova i sanacija, a koje s vremena na vrijem blokiraju prometnice, 

usklađenost gradskih službi koja vrše nadzor i izdavanje rješenja trebalo bi biti bolje i učinkovitije, 

- Deponije i odlagalište a posebno ilegalne deponije smeća, treba nadzirati naročito u ljetnim 

mjesecima, iako je u proteklim godinama kroz „projekte javnih radova“, učinjen ogroman napredak u 

saniranju ilegalnih odlagališta otpada u gradskim i prigradskim naseljima, Gradu Kninu i ruralnim 

naseljima. Ovu aktivnost treba nastaviti i u narednom periodu jer daje velike financijske uštede i 

preventivne učinke. Ovdje ostaje problem odlaganje zapaljivog građevinskog otpada na poljoprivrednim i 

šumskim površina prvenstveno od obnove obiteljskih kuća,  i trebao bi se rješavat većim angažiranjem 

komunalnog redarstva, inspekcijskih službi i djelatnika šumo posjednika, 

- Problem odvodnje površinskih voda u rubnim naseljima grada. Navedeni problem se nije riješio ni 

u izvještajnoj godini te ostaje jedan od zadataka za slijedeći period,  

- Pojava onečišćenja vodotoka zbog podizanja vodostaja rijeka, prvenstveno uz industrijsku zonu, 

djelomično je problem riješen ali zahtjeva sustavno rješavati jer iziskuje velika financijske sredstva, 

      -      te druge prepreke i problemi koji su navedeni u ovoj analizi. 

        

     Ponovno treba naglasiti problem sufinanciranja djelovanja i rada JVP Grada Knina a tu prvenstveno 

mislimo na pitanje sudjelovanja susjednih općina u financiranju JVP Grada Knina. Kao uobičajen 

postotak od oko 20% intervencija što je ove godine bilo bitno više na  područjima okolnih općina, 

ponovno aktualizira neriješeno pitanje koje otežava i onako tešku situaciju, kako za JVP Grada Knina, 

tako i DVD Knin.  

 

2. CIVILNA ZAŠTITA 

 

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i 

spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i 

otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. 

 Člankom 17. stavak 1. alineja 1. Zakon, definiraju se i prava i obveze Grada Knina u sustavu civilne 

zaštite, te se ta prava i obveze moraju i trebaju svakodnevno ostvarivati u cilju zaštite građana i 

materijalnih dobara. 

U provođenju obveza iz članka 24. stavak 1.  Zakona, Gradonačelnik donosi: 

-Odluku o osnivanju i imenovanju Stožera civilne zaštite  Grada Knina. 

 Tijekom 2022. godine doneseni su svi akti koji reguliraju prava i obveze grada u sustavu civilne 

zaštite te se isti i provode od strane nadležnih tijela, ustanova, poduzeća i građana na cijelom području 

Grada Knina. 

      Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te okoliša od katastrofa i velikih 

nesreća na području Grada Knina, osnovana je postrojba civilne zaštite opće namjene, koja broji 33 člana, 

a koja djeluje sukladno Zakonu i aktima Grada Knina, i pod Zapovjedništvom je Gradonačelnika Grada 

Knina. Djelomično je osigurana odjeća za pripadnike postrojbe civilne zaštite (za devet pripadnika) a 

ostatak opreme bi se trebao osigurati tijekom ove kalendarske godine.  
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      Zakonom predviđene norme u organizaciji civilne zaštite na području Grada Knina su organizacijski, 

pravno i tehnički zaokružene.  

Sve aktivnosti  planirane u 2022. godini realizirane u cijelosti izuzev planirane vježbe civilne zaštite 

koja se trebala održati u suradnji sa Stožerom civilne zaštite ŠI-KN- županije ali je odgođena zbog 

pandemije COVID 19 te se njeno planiranje prebacilo na 2023. godinu. 

Planiranim i sustavnim radom vidan je napredak u ukupnom organizacijskom, tehničkom i 

kadrovskom sustava civilne zaštite. Cilj je težiti još većem nivou od dosadašnjeg, prvenstveno mislimo na 

prevenciju i zalaganje svih građana Grada Knina. Na taj način bi se postiglo, da sustav civilne zaštite 

djeluje redovito,  putem preventivnih i planskih aktivnosti, razvoja i jačanja spremnosti sudionika i 

operativnih snaga sustava civilne zaštite na području Grada Knina.  

Dosadašnji doseg može se sagledati kroz redovita izvješća i nadzore nadležnih inspekcijski službi 

tijekom 2022. godine, koje provodeći nadzor, nemaju primjedbi niti posebnih zahtjeva u smislu 

organizacije sustava civilne zaštite. Isto tako dobra i redovita suradnja sa nadzornim inspekcijskim 

službama, daje veliku pomoć u izvršenju zakonskih propisa i normi, kako u Gradu Kninu, tako i u svim 

nositeljima sustava civilne zaštite. 

      Tijekom 2022. godine izvršena dva inspekcijska nadzora od strane Samostalne službe za inspekcijske 

poslove. Izvršenim inspekcijskim nadzorom u provedbi Zakona o sustavu civilne zaštite,  utvrđeno je da 

ne postoje nepravilnosti niti obveze Grada Knina u smislu donošenja normativnih akata, provedbenih 

aktivnosti i drugih poslova predviđenih zakonom, a koje nisu izvršene u proteklom periodu. 

       

3. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 

 

Stožer civilne zaštite Grada Knina je stručno, koordinativno i operativno tijelo koje pruža stručnu 

pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanja. Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na 

prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe.  

Stožer stalno djeluje i razvija sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava 

civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja 

mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.   

Stožer se sastajao dva puta tijekom 2022. godine, i rješavao preventivno problematiku zaštite i 

spašavanja, analizirao i pripremao aktivnosti za ljetnu turističku i požarnu sezonu 2022.  godine. 

Stožer je bio stalno aktivan tijekom cijele godine, vodeći računa o potrebi žurnog djelovanja u slučaju 

nastanka ugroze stanovništva ili materijalnih dobara na području Grada Knina. Tijekom 2021/2022. 

godine bilo je izvanrednih zasjedanja stožera zbog epidemije COVID-19- te se  tom problemu posvetila 

posebna pozornost.   

Od prosinca 2021 do siječnja 2022. godine,  Strožer je bio u stalnoj pripravnosti, zbog velikih poplava 

rijeke Krke, Butižnice, Radljevca, Orešnice i sastajao se dnevno u užem krugu članova stožera. Svi 

problemi, incidenti i potreba za djelovanjem od strane Stožera i drugih sudionika civilne zaštite su bili 

ŽURNI te su posljedice navedenih poplava bile minimalne i to na poljoprivrednim površinama i 

prometnicama. Isto tako redovito je izvješćivan Stožer o vremenskim nepogodama, požarima te drugim 

situacijama, kada je bilo potrebito djelovanje Stožera ili nekih sastavnica sustava civilne zaštite. Načelnik 

stožera je u stalnom kontaktu sa Zapovjednicima JVP Grada Knina i DVD Knin te po potrebi sa drugim 

članovima Stožera. Sve to imalo je za cilj uredno stanje na terenu. Napominjemo da su svi članovi 

Stožera osposobljeni za svoj rad u stožeru.  

      Sukladno Planu vježbi civilne zaštite za 2021. i 2022. godinu planirana županijska vježba civilne 

zaštite nije održana zbog epidemije COVID 19 i planirano je njeno održavanje u 2023. godini. 

U 2023. godini, ako to dozvole epidemiološke mjere, potrebito je izvršiti osposobljavanje pripadnike 

postrojbe civilne zaštite, povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite, jer isto nije učinjeno tijekom 

2021. i 2022. godine. 

 

Posebno ističemo dobru suradnja sa tijelima HGSS-a, Vatrogasnom zajednicom grada Knina, MUP-a 

u Kninu i Šibeniku, Vatrogasnom zajednicom Šibensko-kninske županije, Zavodom za hitnu medicinu, 

Zavodom za javno zdravstvo i drugim službama,  a sve sa ciljem prevencije, podizanja na viši nivo 

ukupnog sustava civilne zaštite, na čemu će stožer raditi i u buduće.  
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4. OPĆA I VETERANSKA BOLNICA HRVATSKI PONOS KNIN 

 

Tijekom 2015. godine došlo je do drugačije organizacije i proširenja aktivnosti i djelovanja bolnice u 

Kninu te je na snazi i u 2022. godini. Bolnica svoje djelovanje u zdravstvenoj zaštiti i prevenciji ostvaruje 

kroz slijedeće aktivnosti svojih odjela: 

• PEDIJATRIJSKA AMBULANTA PLUĆNA 

• NEUROPEDIJATRIJA 

• HOLTER TLAKA I EKG 

• KARDIOVASK. DIJAGN. - ERGOMETRIJA 

• KARDIOLOŠKA AMB. S EKG 

• ENDOKRINOLOŠKA AMB. 

• INTERNA AMBULANTA 

• KIR.ENDOSKOPIJA PROB.TR.-KOLONOSKOPIJA (SKZ) 

• DERMATOLOGIJA I VENEROLOGIJA 1 (SKZ) 

• NEUROLOŠKA AMBULANTA 1 (SKZ) 

• ORTOPEDSKA AMBULANTA 1 

• OFTALMOLOŠKA AMBULANTA 

• O R L AMBULANTA 1 

• PSIHIJATRIJSKA AMB. 

• UROLOŠKA AMBULANTA (SKZ) 

• RTG-ULTRAZVUK-KONVECIONALNI (SKZ 

Sve ove aktivnosti i djelovanja daju nam za zaključiti, da se proširenjem aktivnosti i zdravstvene 

zaštite građanima Grada Knina i šire, pružaju veće mogućnosti zdravstvene zaštite ovdje,  bez putovanja u 

susjedne zdravstvene centre i bolnice.  

Promatrajući ovo s aspekta civilne zaštite, zaključujemo da je ovo još jedan doprinos povećanju istog, 

a posebno bi se to pokazalo u slučajevima većih nesreća i katastrofa kada bi se veliki dio bolesnih ili 

povrijeđenih moglo stacionarno liječiti u Kninu.  

U 2021. godini u bolnici je formiran i COVID odjel za liječenje bolesnika sa područja Grada Knina te 

djeluje i sada po potrebi. 

 

 

5. DOM ZDRAVLJA, ZHM-ŠKŽ, Ispostava Knina 

 

Služba hitne medicinske pomoći je organizirana kroz 5 standardnih timova hitne medicine: (5 

doktora, 5 medicinskih sestara i 5 vozača). 

U organizacijskom smislu, timovi hitne medicine na području Grada Knina, u sustavu su Zavoda za 

hitnu medicinu Šibensko-kninske županije. Smješteni  su u prostoru Doma zdravlja Knin, kao 

najmoprimci. Po potrebi u provođenju hitne medicinske pomoći  nadopunjavaju se sa ostalim timovima 

hitne medicinske pomoći susjednih gradova Šibensko-kninske županije. Kod ovakvog oblika 

organiziranja hitne medicinske pomoći, nastojalo se sagledati specifičnosti ovog prostora: ukupan broj 

stanovnika, gustoću naseljenosti, nepovoljnu dobnu strukturu stanovništva, povećani promet vozila u toku 

ljetnog perioda, kao i ne manje važno i neposrednu blizinu sa susjednom BiH.  

Ustanova je  potpuno opremljena suvremenim voznim parkom - sanitetskim vozilima, potrebnom 

medicinskom opremom, kao i educiranim osobljem osposobljenim za najzahtjevnije poslove iz svoga 

djelokruga rada. Tijekom 2022. godine, a za očekivati je i u buduće, ova služba će adekvatno odraditi 

svoju ulogu u sustavu civilne zaštite, a što je činila i do sada.  

Aktivnosti u vrijeme pandemije COVID 19 su usklađene sa drugim timovima i djelatnicima Doma 

zdravlja Knin te se uspješno provode sve planirane i zadane aktivnosti iz tog djelokruga posla. 

Kontrolu i testiranje mogućih zaraženih građana te cijepljenje, provodi se od strane djelatnika Doma 

zdravlja Knin i to će se činiti i u buduće. 

 

 

 

http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=DJ7
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=DJN
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=HOL
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=I10
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=I12
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=I22
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=I50
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=K10
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=KV2
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=N12
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=O12
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=OC2
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=OR2
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=P12
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=U12
http://www.obhpknin.hr/?zovi=listcek&rad=UZV
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             6. PRAVNE OSOBE I USTANOVE OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE NA 

PODRUČJU GRADA KNINA 

6.1. HCK-GDCK Knin 
 

U sklopu svojih aktivnosti HCK-GDCK Knin tijekom 2022. godine provodio je slijedeće aktivnosti: 

      - organizira i provodi akcije dobrovoljnog darivanja krvi, tako da je tijekom 2022. godine prikupljeno 

ukupno 930  doza krvi te je u planu u tekućoj godini 800 doza krvi, 

- pomoć lokalnoj zajednici kroz projekte podjele humanitarne pomoći te je tijekom 2022. godine 

uručeno cca 160 paketa hrane i 80 higijenskih potrepština,      

- pomoć i njega, starijih i nemoćnih osoba, koja se odvijala kroz projekt „ZAŽELI“, zaposleno je 16 

gerentodomaćica, koje brinu o 152 korisnika i pružile su do sada cca12.000 usluga i 4 gerontodomaćice 

koje su licencirane i putem centra su do sada pružile 8.000 usluga, 

- osposobljeno kroz projekt 12 gerentodomaćice i 4 uzgoj ljekovitog bilja,  

- tijekom ljetnih mjeseci se vršila i dostava pitke vode ugroženim skupinama građana, 

- edukacija, priprema i opskrba interventnog tima za slučaj incidenata i nesreća, 

- djelovanje u vrijeme pandemije COVID 19 nabavljeno veća količina hrane i lijekova te ostalih 

higijenskih potrepština, 

- izvršena je skrb za 120 korisnika osnovnim potrepštinama i 

- pruženo je i 200 usluga PSP traženim građanima. 

 

 Redni broj Artikli/roba Brojčano stanje 

1 Gumene čizme  0/25* 

2 Madraci 20 

3 
Poljski kreveti, 

medicinski kreveti 

20/2 

4 Spužve I prostirke 20/300* 

5 Nosila 19 

6 Posteljina 27 

7 Jorgani 10 

8 Deke 100 

9 Jastuci 10 

10 
Setovi posuđa, 

pribor za jelo 

6/1000* 

11 Kanistri 50 

12 
Alati, lopate za 

snijeg 

2/10 

13 Šatori 3 

14 Vreće za spavanje 20 

15 Tačke 3 

16 Sušilice prostora 2 

17 
Agregat/pumpa za 

vodu 

1/0 

      Tablica br.9. Stanje opreme za krizne situacije 

  

Uz to HCK nacionalno društvo je osiguralo i 1200 higijenskih setova koje se koriste samo u kriznim 

situacijama te se u druge svrhe ne smiju koristiti, a koriste se po naputku HCK nacionalno društvo. 

 

6.2. KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. KNIN  

 

KOMUNALNO PODUZEĆE d.o.o. KNIN, upravlja gradskim vodovodima i kanalizacijskim 

sustavom te vrši ispitivanja kvalitete pitke vode, kako ne bi došlo do zaraze ili epidemija. U svom radu se 

susreće sa nizom problema zbog dotrajale vodovodne i kanalizacijske mreže. Poduzeće je opremljeno  
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vozilima, opremom, sredstvima te educiranim djelatnicima u svrhu pružanje svoje usluge kao i potrebi u 

sustavu civilne zaštite. Sva vozila, oprema i sredstva mogu se koristiti u slučaju incidentnih slučajeva  

zaštite i spašavanja. Nedostatak financijskih sredstava, ograničava i bolju i kvalitetniju sanaciju utvrđenih 

problematičnijih mjesta i lokacija ali se čini sve da se uočeni nedostaci i kritična mjesta saniraju i 

nedostaci otklone. 

Tvrtka je spremna da pruži svu stručnu, tehničku i organizacijsku podršku planiranu Procjenom rizika 

od velikih nesreća u Gradu Kninu i određena je kao pravna osoba iz sustava civilne zaštite. 

 

6.3. ČISTOĆA I ZELENILO d.o.o.  

 

Navedeno trgovačko društvo skrbi i o čistoći, prikupljanju svih vrsta komunalnog i drugog otpada kao 

i lijepom izgledu javnih gradskih otvorenih površina i u tom segmentu djelovanja, u bitnom se  utječe i na 

sustav zaštite prvenstveno u užem području Grada Knina. Tijekom 2022. godine u suradnji s Gradom 

Kninom nastavljen je planirano prikupljanje očišćenih ilegalnih odlagališta otpada u užem i širem 

području Grada Knina te prigradskih naselja. Kroz projekt javnih radova „Za ljepši i zdraviji Knin “ 

tijekom trogodišnjeg razdoblja prikupljeno je i sortirano blizu 3.500 tona raznog mješovitog komunalnog 

otpada koji je zbrinut na odlagalište otpada „Mala Promina“. Sva javnozdravstvena ugrožena mjesta koja 

su od nadležnog Zavoda za javno zdravstvo iz Šibenika registrirana na području Grada Knina su sanirana 

te se treba s tim aktivnostima ići i u tekućoj godini.  

Posebno se značaj ovog poduzeća u smislu civilne zaštite ogleda u eventualnom angažiranju tehničkih 

sredstava koja posjeduju u slučaju nesreća i saniranja istih, a kojih nije bilo potrebito u izvještajnom 

periodu. Značaj ove tvrtke u sustavu civilne zaštite se ogleda u tome jer je ista određena kao pravna osoba 

iz sustava civilne zaštite. 

Ovo poduzeće tijekom ljetne sezone vrši permanentan nadzor na lokaciji odlagališta krupnog i 

komunalnog otpada sa jednim djelatnikom u smjeni, u cilju adekvatnog reagiranju u slučaju požara i 

nekih drugih onečišćenja. I ovo poduzeće ima specijalna teretna vozila koja se mogu koristiti u 

incidentnim slučajevima, sa stručnim osobljem može se angažirati po potrebi i vrlo hitno. 

 

6.4. Hrvatske šume-Šumarija Knin  

 

U tijeku protupožarne sezone aktivno se uključuje Šumarija Knin kao i svake godine angažiranjem 

svoji snaga na motrilačkom prostoru za dojavu požara. Posebno važan dokument koji donosi Šumarija je 

Godišnji plan za zaštitu Šuma od požara u 2020/21 godini u kome se precizno utvrđuju mjere za cijelu 

zonu odgovornosti Šumarije Knin. 

 

 

Hrvatske šume imaju osposobljenu grupu za gašenje požara koja se po potrebi može angažirati od 

strane nadležne uprave, no tijekom 2020. godine na području Grada Knina nije bilo potrebito. 

Poduzeće posjeduje opremu, vozila i tehnička sredstva i ljudstvo koja koriste isključivo za krizne 

situacije, na temelju akata i nadležnih službi u poduzeću.  

Tijekom 2021. godine nastavilo se sa radovima na sanaciji požarišta i uklanjanja izgorjelih stabala, 

niskog raslinja i šikara od požara koji su se desili u 2017. godini a taj posao nastavit će se i tijekom 2022. 

godine.  

 

6.5. Veterinarska ambulanta Knin  

 

Tijekom 2022. godine Veterinarska ambulanta Knin nije imala dodatnih angažiranja  od srane stožera 

i nadležnih službi, jer nije bilo zabilježenih pojava epidemijskih oboljenja životinja, a osobito ne onih koji 

predstavljaju opasnost za stanovništvo.  

Tijekom izvještajnog perioda, kao uostalom i u prethodnim periodima osjeća se  problem pasa lutalica 

i mačaka, te nepostojanje odgovarajućih uvjeta za zbrinjavanje istih sukladno važećim zakonskim 

propisima. Problem nastaje zbog neodgovornog odnosa vlasnika te taj problem iziskuje velika materijalna 

sredstva Grada Knina. Nadležne službe Grada Knina izvršili su provjeru čipiranja pasa u svim naseljima 

Grada Knina a to će se činiti i u slijedećem periodu. U pomoći rješavanja istih angažiraju se nadležne  
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inspekcijske službe i ustanove iz Šibenika tako da se stanje drži pod kontrolom no ni izbliza stanju kakvo 

bi trebalo biti a prvenstveno zbog neodgovornih vlasnika životinja.  . 

Ovdje naglašavamo da se navedeni problem javlja zbog neodgovornih građana i građana iz susjednih 

općina i gradova koji nezakonito i neovlašteno ostavljaju životinje nezbrinute na području Grada Knina.              

Navedeni problem se permanentno ponavlja u izvještajnim periodima, i biti će u budućnosti vrlo važno da 

se istom posveti posebna pozornost i navedeni problem riješi, jer prouzročit će izuzev materijalnih i 

zdravstvene probleme u  Gradu Kninu. U tom cilju Grad Knin sufinancira sterilizaciju pasa  i poduzima i 

niz drugih mjera u cilju rješavanja evidentnog problema koji je ovdje istaknut i vrlo je važan. 

Poseban ističemo da tijekom 2022. godini a nastavljeno i u ovom izvještajnom periodu, služba će 

zajedno sa svim ostalim zainteresiranim, angažirati na preventivnom djelovanju i praćenju pojave „afričke 

svinjske kuge“ na našem području te su se organizirali seminari i predavanja u postupanju nadležni sa 

navedenim problemom.. 

 

6.6. HGSS 

 

Hrvatska gorska služba spašavanja je proteklih godina, na području Grada Knina djelovala i 

osposobljavala svoje članove i građane, u smislu njihovog angažiranja za potrebe službe spašavanja na 

području grada ali i šire.  

U proračunu Grada Knina za 2022. godinu osigurat će se sredstva koja će biti na raspolagan ju službi 

za njihovo buduće djelovanje sukladno Programu javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja  Stanice Šibenik za 2023. godinu, sve u cilju boljeg osposobljavanja za 

intervencije kao i druge potrebe za koje se angažiraju pripadnici službe. Visina sredstava je duplo viša od 

predviđenih koje bi trebao grad Knin izdvajati za rad službe a u cilju bolje opremljenosti, osposobljenosti 

pripadnika HGSS-a. Isto tako Grad Knin je ustupio poslovne prostorije za rad područne službe HGSS_a u 

Kninu i financijski pripomogao za opremanje i rad u prostoru. 

Zbog važnosti i prepoznavanja njihovog dosadašnjeg rada i djelovanja jednog pripadnika službe se 

imenovalo i članom Stožera civilne zaštite Grada Knina i tijekom 2019. godine je službi osigurao 

poslovni prostor za smještaj osoblja, opreme i sredstava. Tijekom 2022. godine služba je radila po potrebi 

za intervencijama na području Grada Knina a njihove usluge će se po potrebi koristiti i u sljedećem 

periodu. 

 

7. UDRUGE GRAĐANA, KLUBOVI  U FUNKCIJI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 

 

Pojedine udruge su direktno ili indirektno uključene u sustav civilne zaštite, kao što je Lovačke 

udruge Knin. Jednu od osnovnih aktivnosti udruge je održavanje lovnih područja, probijanje i održavanje 

šumskih putova i staza neophodnih i za gašenje mogućih požara, kao i skrb o životinjskim vrstama na 

lovnim područjima koje nadziru, te permanentnu borbu sa krivolovcima. Sličnu zadaću  što se tiče 

prirodne ravnoteže obavlja Športsko-ribolovna udruga „Krka“, koja uspješno skrbi o tri ribolovna revira 

na ovom području, posebice kada je u pitanju poribljavanje sa ribljom mlađi, te nadziranje istih zbog 

sprečavanja krivolova. 

Posebno trebamo naglasiti veliki broj športskih udruga koje djeluju na području Grada Knina, u koje 

je uključen veliki broj mladi ljudi, koji u svojim aktivnostima rade i trebaju raditi na edukaciji, 

osposobljavanju i pomoći kod je ugrožena sigurnost i zaštita građana, te se u slijedećem periodu trebaju 

poduzeti i planske mjere sa ciljem aktiviranja ovih udruga u sustavu civilne zaštite. 

  

 8. HELIODROM 

 

 Grad Knin nema  uređen heliodrom, ali zato ima uređen prostor sa kojeg je moguć žurni prijevoz, a 

koji se nalazi kod Nogometnog igrališta ''DINARA'' kao i u blizini Opće i veteranske bolnice „Hrvatski 

ponos“. Takav uređeni prostor nalazi se još i u Golubiću, na lokalitetu Novog naselja. 
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 9. RAZMINIRANJE 

 

 Područje Grada Knina nije pokriveno minama, te s te strane ne postoji opasnost za ljudske živote. 

Stoga nema potrebe za planiranje sredstava za tu namjenu. No unatoč tome, treba stalno raditi na obuci i 

upoznavanju, prvenstveno mladih ljudi i djece, na opasnost minskih i eksplozivnih naprava, da ne dođe 

do nesretnih slučajeva. Tu ulogu bi trebale preuzeti odgojno obrazovne ustanove kroz svoje vannastavne 

aktivnosti sa učenicima. 

 

10. FINANCIJSKA PRIČUVA ZA POTREBE CIVILNE ZAŠTITE 

 

Za unapređenje sustava civilne zaštite Grad Knin je u 2022. godini izdvojio 20.000,00 kuna te bi se u 

tekućoj godini koristila za aktivnosti djelovanja Stožera civilne zaštite, nabavka opreme za postrojbu 

civilne zaštite, izvođenje vježbe civilne zaštite i nabavka potrebite opreme u nužnim interventnim 

slučajevima. 

 

11. FINANCIJSKA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE SKLONIŠTA 

       

Grad Knin nema skloništa pa nije ni predvidio sredstva za njihovo održavanje tijekom 2020. godini.  

Novim zakonskim propisima dužnost je upravitelja stambenih zgrada i vlasnicima istih, da prostore koji 

bi se mogli preventivno osigurati za skloništa drže urednim, čistim i u prohodnom stanju. U slučaju 

velikih katastrofa i elementarnih nepogoda predviđene su i planirane lokacije za eventualni smještaj 

stanovništva koje bi bilo ugroženo te njihov blagovremen prijevoz do tih lokacija. 

 

12. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA SUSTAV ZAŠTITE I   SPAŠAVANJE PO 

NOSIOCIMA u 2023. godini 

 

 Visina ostvarenih i utrošenih sredstava tijekom 2022. po korisnicima: Tablica br. 10  

 

   

Korisnik 

 

 

Iznos 

 

 

-JVP Knina 

 

4.988.463,20 kn 

 

-DVD Knin 

 

 

989.540,00 kn 

 
 

Visina planiranih prihoda za 2023. godinu po korisnicima: Tablica br.11 

 

 

  Korisnik 

 

 

Iznos 

 

 

        -JVP Knin 

 

5.688.054,00 kn 

 

       -DVD Knin 

 

 

900.105,00 kn 
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Planirana sredstva za trogodišnje razdoblje 2022-2024 po korisnicima: Tablica br. 12 

 

 

     Korisnik/godina 

 

 

2023 

 

 

2024 

 

        

2025 

 

        -JVP Knin 780.402,95 eur 780.402,95 eur 780.402,95 eur 

       -DVD Knin 

 

122.104,98 eur 126.086,67 ezr 126.086,67 eur 

 

 

13.ZAKLJUČAK: 

 

Iz analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Knina zaključujemo slijedeće te 

predlažemo mjere i aktivnosti u 2023. godini: 

1.  Grad Knin donio sve normativne akte koji definiraju prava i obveze jedinice lokalne uprave iz 

Zakona o sustavu civilne zaštite i pod zakonskih akata te iste prilagodio zakonskim propisima u 2021/22. 

godini, što je pozitivno ocijenjeno i utvrđeno i inspekcijskim nalazima u 2022. godini.  

2.  Tijekom 2023. godine potrebito je provesti aktivnosti: 

- Osposobiti sve povjerenike i zamjenike povjerenika civilne zaštite, pripadnike postrojbe civilne 

zaštite i predstavnike pravnih osoba u sustavu civilne zaštite, 

- provoditi Plan rada Stožera civilne zaštite Grada Knina,  

- ažurirat Plan pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Knina, 

- djelovati sukladno Poslovniku o radu Stožera civilne zaštite  Grada Knina, 

-   doneseni akti koji definiraju obveze i rad Stožera civilne zaštite Grada Knina pregledati i po potrebi 

ažurirati. 

3.Na području Grada Knina postoji dovoljan broj sudionika civilne zaštite koji su sposobni, na 

temelju planskih dokumenata i operativnih planova, uključiti i građane u integrirani sustav civilne zaštite 

Grada Knina.  

4. Na temelju stanja i budućeg razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Knina, potrebno je 

sukladno  Odluci o određivanju operativnih snaga civilne zaštite za područje Grada Knina i Odluci o 

osnivanju postrojbi civilne zaštite Grada Knina, ažurirati podatke o pripadnicima postrojbe te iste 

osposobiti, adekvatno opremiti, izraditi iskaznice i obilježja, što će se nastojati učiniti tijekom 2023. 

godine.  

5. Kroz mjere, definirati obveze svih nosioca sustava civilne zaštite, gdje prvenstveno mislimo na 

preventivnom djelovanju, osposobljavanju, upoznavanju sa činjenicama, opasnostima koje ugrožavaju 

sustav civilne zaštite te način djelovanja na njihovom otklanjanju.  

6. Raditi na podizanju svijesti svih građana Grada Knina, o ulozi građana u sustavu civilne zaštite i  

kroz medijsko djelovanje, prezentacije, vježbe i druge aktivnosti.  

7. Raditi na pripremnim mjerama i analizi mogućih novih oblika incidentnih situacija, koji se javljaju 

u sadašnje vrijeme, a mogu se očekivati u narednom periodu i na našem području, a to su stanja  

 

izbjegličke krize, pojava većeg broja migranata, elementarne nepogode i sl. te svrsishodno djelovanje u  

mogućoj situaciji, kao i aktivna priprema i pomaganje u tim situacijama svim institucijama i ustanovama.  

   8. Provesti vježbu sukladno Odluci o planu vježbi civilne zaštite za 2023. godinu u suradnji sa 

Hrvatskim vodama i nadležnim županijskim službama te istu provesti u proljeće 2023. godine. 

  10.Voditi stalnu Evidenciju pripadnika operativnih snaga civilne zaštite, planirati potrebita sredstva za 

troškove opreme, osposobljavanja i donošenja dokumenata civilne zaštite tijekom 2023. godine i planirati 

sredstva za trogodišnje razdoblje.        

  11. Surađivati sa svim institucijama i ustanovama u procesu realizacije planova civilne zaštite, 

protupožarne zaštite, zaštite građana od elementarnih nepogoda, zaraznih bolesti i drugog tijekom 2023. 

godine. 

  12. Razraditi detaljno sve protokole sukladno Procjeni rizika u slučaju velikih nesreća i tehnoloških 

eksplozija i o istom upoznati sudionike sustava civilne zaštite. 
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  13. Aktivno raditi na razvijanju, unapređenju i organiziranju civilne zaštite i drugih oblika zaštite 

građana Grada Knina, a sve u cilju zaštite života ljudi i materijalnih dobar na području Grada Knina. 

 

KLASA: 240-03/23-01/1  

URBROJ: 2182/10-02/1-23-1     

Knin, 10.2.2023.   

                                                                                                     NAČELNICA STOŽERA 

                        Kristina Perić 

_________________________________________________________________________ 
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II.    GRADONAČELNIK 
 

 

 

10.  

Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 

4/18, 112/19) i članka 49. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 

3/21), a sukladno Proračunu Grada Knina za 2023. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 21/22) 

i Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 

15/20, 20/20, 2/22, 4/22, 9/22, 14/22, 4/23) te na temelju prijedloga pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša (KLASA: 112-01/22-01/18, 

URBROJ: 2182/10-03-22-8 od 10. ožujka 2023.), utvrđuje 
 

 

IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIJMA U  SLUŽBU 

u upravna tijela Grada Knina za 2023. godinu 

 

 

Članak 1. 

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2022. godinu („Službeno glasilo Grada 

Knina“, broj 1/23), mijenja se i dopunjava na sljedeći način: 
  

• u članku 3. stavku 2., u tabelarnoj specifikaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne, 

imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša:    

- radno mjesto rednog broja 8. „stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i 

promet“,  briše se,  

- dotadašnji redni brojevi radnih mjesta:  9. i 10.,  postaju redni brojevi: 8. i 9. 

-  dodaje se novo radno mjesto rednog broja 10.: „viši stručni suradnik za zaštitu na radu, civilnu 

zaštitu, komunalno redarstvo i održavanje komunalne infrastrukture“,  planirani broj 

izvršitelja: „1“  i  popunjenost radog mjesta: „0“, 

 

• u članku 4. točki 3. Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne, imovinskopravne poslove i 

zaštitu okoliša, u trećoj alineji, riječi: „stručni suradnik za održavanje komunalne infrastrukture i 

promet“,  zamjenjuju se riječima: „viši stručni suradnik za zaštitu na radu, civilnu zaštitu, komunalno 

redarstvo i održavanje komunalne infrastrukture“.  

 

Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune Plana prijma u službu u upravna tijela Grada Knina za 2023. godinu 

stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

KLASA: 112-01/22-01/18 

URBROJ: 2182/10-02-23-9 

Knin, 14. ožujka 2023.  

 

                                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                       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 


