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Na temelju članaka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14 i 70/17),
članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od
interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj
26/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj: 7/09,
3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), Gradsko vijeće Grada
Knina, na 4. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA
NA PODRUČJU GRADA KNINA ZA 2018. GODINU

I. OPĆENITO
Programi i projekti udruga od interesa za Grad Knin za čije se financiranje osiguravaju sredstva
u Proračunu Grada Knina jesu oni koji zadovoljavaju javne potrebe građana i pridonose razvitku i
općem napretku Grada Knina, a odnose se na sljedeća područja djelatnosti (klasifikacija djelatnosti
udruga sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i
registra stranih udruga u Republici Hrvatskoj „Narodne novine“, broj 4/15):
- branitelji i stradalnici,
- demokratska politička kultura,
- duhovnost,
- gospodarstvo,
- hobistička djelatnost,
- ljudska prava,
- međunarodna suradnja,
- obrazovanje, znanost i istraživanje,
- održivi razvoj,
- socijalna djelatnost,
- tehnička kultura,
- zaštita zdravlja, zaštita okoliša i prirode,
- zaštita i spašavanje, te
- ostala područja djelovanja.
Grad Knin će u 2018. godini s ukupno 299.450,00 kuna financirati projekte i programe kojima
se budu ostvarivale javne potrebe iz ovog Programa, onih udruga koje se pravovremeno prijave na
javni poziv za financiranje javnih potreba udruga od interesa za Grad Knin u 2018. godini u prednje
navedenim područjima, budu ispunjavali uvjete propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o
financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Knina i Uredbom o kriterijima,
mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro
koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15).
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Raspored sredstava udrugama od interesa za Grad Knin, čiji programi/projekti budu
udovoljavali uvjetima javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na
prijedlog nadležnog stručnog Povjerenstva početkom 2018. godine.
Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom je………….299.450,00 kuna.
Od ukupnog iznosa sredstava planiranih ovim Programom Grad Knin će u 2018. godini
podupirati rad udruga civilnog društva čiji je rad reguliran posebnim zakonom u iznosu
200.000,00 kuna.
Za braniteljske udruge tijekom 2018. godine predviđena su sredstva u iznosu od
47.700,00 kuna.
Za aktivnosti Udruga neprofitnog karaktera iz raznih oblasti djelovanja tijekom 2018. godine
predviđena su sredstva u iznosu od 41.750,00 kuna.
II. SREDSTVA ZA FINANCIRANJE PROJEKATA KOJIMA SE POTPOMAŽE
I DOPRINOSI POBOLJŠANJU ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM,
POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU I SLIČNO
Ratifikacijom Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom (Konvencija) u Hrvatskom
saboru, Republika Hrvatska svrstava se među zemljama koje su prihvatile postupanje vezano za
osobe s invaliditetom sukladno najvišim svjetskim standardima poštivanja ljudskih prava.
Kako je Konvencija, nakon ratifikacije stupila na snagu dana 3. svibnja 2008. godine jedinice
lokalne samouprave dužne su poštivati odredbe iste te osigurati sredstva za sustavno financiranje
udruga osoba s invaliditetom na svome području kao i za sudjelovanje u projektima Europske
unije.
Ukupan iznos sredstava predviđen za naprijed navedeno iznosi 10.000,00 kuna.
III. ZAVRŠNI DIO
Ako se u Proračunu Grada Knina u 2018. godini ne budu ostvarivali planirani prihodi, sredstva
iz ovog Programa ostvarivati će se prema likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina. Grad
Knin će sredstva iz ovog Programa uplaćivat na žiro-račun onih udruga koje ostvare na njih pravo
u roku i na način definiran zasebnim ugovorima koji će se po okončanju rezultata javnog poziva
zaključiti sa svim udrugama koje budu ispunjavale uvijete.
Ako se u Proračunu Grada Knina tijekom 2018. godine ne budu ostvarivali planirani
namjenski prihodi, sredstva će se uplaćivati prema likvidnim mogućnostima Proračuna Grada.
Za realizaciju ovog Programa zadužen je gradonačelnik, nadležno stručno Povjerenstvo i
nadležni upravni odjeli Grada Knina.
O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, podnosi se izvješće Gradskom
vijeću Grada Knina polugodišnje i godišnje.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina”.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:610-01/17-01/06
URBROJ:2182/10-01-17-2
Knin, 11. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
3

Službeno glasilo Grada Knina

broj 11

12. prosinca 2017.

Na temelju članka 1., članka 9a. i članka 10a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi
(„Narodne novine”, broj: 47/90, 27/93 i 38/09), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge –
nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada
Knina“, broj 4/14), Gradsko vijeće Grada Knina, na 4. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine,
donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU GRADA KNINA
ZA 2018. GODINU

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina jesu kulturne
djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Knin utvrđene ovim Programom kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:
- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi, kao i
pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,
posebno u područjima i sredinama pogođenim ratnim razaranjima,
- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture
pogođenim ratnim razaranjima, kao i drugim objektima kulture.
Ukupan iznos sredstava predviđen ovim Programom je…………………760.000,00 kuna
1. SREDSTVA ZA SUBJEKTE U KULTURI……………………………. 80.000,00 kuna
Grad Knin će u 2018. godini s ukupno 80.000,00 kuna financirati projekte i programe kojima
se budu ostvarivale javne potrebe iz ovog Programa, onih kulturnih subjekata koji se pravovremeno
prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba u području kulture, budu ispunjavali uvjete
propisane tim javim pozivom, Pravilnikom o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna
Grada Knina i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba (“Narodne novine”,
broj 26/15).
Raspored sredstava kulturnim subjektima, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima
javnog poziva, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina svojim zaključkom na prijedlog nadležnog
stručnog Povjerenstva početkom 2018. godine.
2.

SREDSTVA ZA AKCIJE I MANIFESTACIJE U KULTURI KOJE PRIDONOSE
RAZVITKU I PROMICANJU KULTURNOG ŽIVOTA …………… 680.000,00
kuna, raspoređuju se kako slijedi:
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2.1. Planirana sredstva za kulturne priredbe – općenito……………...…..40.000,00 kuna
Tijekom 2018. godine Grad Knin će na odgovarajući način za građane organizirati
odgovarajući kulturni program (prigodni koncerti, kazališne predstave, razna predstavljanja knjiga,
izložbe i slične kulturne manifestacije) i to za:
- Božićne i novogodišnje blagdane,
- 6. siječnja – Bogojavljanje ili Sveta tri kralja,
- Dane karnevala,
- Uskrsne blagdane,
- Blagdan - Tijelovo (Brašančevo),
- 1. svibnja - Praznik rada,
- 13. lipnja - Dan Grada i blagdan sv. Ante,
- 22. lipnja - Dan antifašističke borbe,
- 25. lipnja - Dan državnosti,
- 5. kolovoza - Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja,
- 15. kolovoza - Velika Gospa,
- 8. listopada - Dan neovisnosti,
- 1. studenoga - Svi sveti,
- i druge značajnije blagdane.
2.2. Planirana sredstva za obilježavanje državnih, gradskih i vjerskih blagdana
…………..................................................................................................640.000,00 kuna
Po najznačajnijim kulturnim događajima raspoređenim na obilježavanje državnih, gradskih i
vjerskih blagdana raspoređuje se novčani iznos od 640.000,00 kuna, kako slijedi:
- izdaci za obilježavanje obljetnice „Oluje“………………………….500.000,00 kuna
- Dan Grada i ostali blagdani…………………………………………100.000,00 kuna
- izdaci za božićne blagdane………………………………………… 40.000,00 kuna.
3. ZAVRŠNI DIO
Ako se u Proračunu Grada Knina u 2018. godini ne budu ostvarivali planirani prihodi, sredstva
iz ovog Programa ostvarivati će se prema likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina. Grad
Knin će sredstva iz ovog Programa uplaćivat na žiro-račun onih koji ostvare na njih pravo u roku i
na način definiran zasebnim ugovorima koji će se po okončanju rezultata javnog poziva zaključiti sa
svim kulturnim subjektima koji budu ispunjavali uvijete.
Za realizaciju ovog Programa zadužen je gradonačelnik, nadležno Povjerenstvo te nadležni
upravni odjeli Grada Knina.
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O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, podnosi se izvješće Gradskom
vijeću Grada Knina polugodišnje i godišnje.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada
Knina”.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 610-01/17-01/07
URBROJ: 2182/10-01-17-2
Knin, 11. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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Na temelju članka 6. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine”, broj: 157/13, 152/14,
99/15, 52/16 i 16/17, dalje: Zakon) i članka 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibenskokninske županije” broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj
4/14), Gradsko vijeće Grada Knina, na 4. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donosi
PROGRAM
SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU
GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
I.
UVODNI DIO
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama kroz razne oblike, Grad Knin je u svom
Proračunu za 2018. godinu planirao financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.580.000,00
kuna.
Ovim Programom u okviru planiranih sredstava utvrđuju se prava korisnika zajamčene
minimalne novčane naknade i drugih osoba, utvrđena Zakonom o socijalnoj skrbi, druga prava i pomoći, način financiranja tih prava, te uvjeti i način njihova ostvarivanja, kao i davanja u skladu sa
ovim Programom, te financijskim i likvidnim mogućnostima Proračuna Grada Knina u 2018.godini.
II.

OBLICI POMOĆI KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA
KNINA

1. Izdaci po Zakonu o socijalnoj skrbi - troškovi ogrijeva
800.000,00 kuna
Samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva, i u 2018.
godini priznati će se pravo na troškove ogrjeva na način da će se jednom godišnje odobriti novčani
iznos za podmirenje tog troška u visini koju će odlukom odrediti nadležna jedinica područne
(regionalne) samouprave. Prema podatcima iz dosadašnjih godina za očekivati je da će se i u 2018.
godini za oko 842 korisnika osigurati sredstva u iznosu 950,00 kuna po korisniku, dakle ukupno
800.000,00 kuna.
Sredstva za podmirenje troškova ogrijeva, sukladno odredbama Odluke Vlade Republike
Hrvatske o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrijeva korisnicima koji se
griju na drva, doznačuju se najprije u proračun Šibensko-kninskoj županiji, a potom ih županija
transferira u IV. kvartalu 2018. godine Gradu Kninu, koji ih isplaćuje krajnjim korisnicima.
2. Jednokratna naknada

50.000,00 kuna

U svrhu pružanja pomoći samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u
mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili
smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, zatim zbog nabave osnovnih predmeta u
kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta
u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama, sukladno
kriterijima definiranim u Zaključku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih novčanih naknada
socijalno ugroženim građanima KLASA: 551-06/14-01/3, URBROJ: 2182/10-02-14-1 od 26.
svibnja 2014. godine, Grad Knin će u Proračunu izdvojiti sredstva u ukupnom iznosu 50.000,00
kuna, a ista će se dodjeljivati na temelju zaprimljenih zamolbi, prema opravdanosti svakog slučaja
pojedinačno.
Planirana sredstva: 50.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
3. Jednokratna pomoć za rođenje djeteta
300.000,00 kuna
Zbog stimuliranja pronatalitetne politike na području grada Knina, Grad Knin će za svako
novorođeno dijete iz Proračuna za 2018. godine izdvajati iznos od 3.000,00 kuna,
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umjesto dosadašnjih 1.000,00 kuna. Pravo na navedenu naknadu ostvarivat će roditelj/i, temeljem
podnesenog pisanog zahtjeva nadležnom Upravnom odjelu u roku od 60 dana od dana rođenja djeteta. Navedeno pravo ne mogu ostvariti roditelj/i koji su to pravo ostvarili na području neke druge
jedinice lokalne samouprave.
Planirana sredstva: 300.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
4. Naknada za troškove prijevoza

10.000,00 kuna

Predmetna sredstava namijenjena su za prijevoz osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u
razvoju koja pohađaju nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanju u mjestu prebivališta, a
koja nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi. Pravo na troškove prijevoza radi
srednjoškolskog obrazovanja imaju i djeca, korisnici zajamčene minimalne naknade, za školsku
godinu 2017./2018.
Planirana sredstva: 10.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
5. Financiranje troškova prijevoza predškolske djece

20.000,00 kuna

Za prijevoz predškolske djece za potrebe pohađanja obveznog programa predškole ovim
Programom osigurava se iznos od 20.000,00 kuna.
Planirana sredstva: 20.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
6. Financiranje troškova prijevoza učenika srednjih škola iz Golubića

40.000,00 kuna

Pravo na cijenu relacijskih pokaznih karata, učenici srednjih škola ostvaruju za vrijeme trajanja
nastave i stručne prakse, u razdoblju od rujan do lipnja 2017./2018. školske godine.
Vlada RH temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza
redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. ( dalje: Odluka) sufinancira 75 %
cijene mjesečne karte ukoliko cijena karte ne prelazi iznose utvrđene u točki III Odluke ili 75 % od
iznosa utvrđenog u točki III Odluke kada cijena mjesečne karte prelazi iznos utvrđen u točki III
Odluke. Preostali nepokriveni iznos cijene mjesečne karte sufinanciraju Grad Knin i odabrani
prijevoznik na način da svaka strana sufinancira 50 % od preostalog nepokrivenog iznosa.
Planirana sredstva: 40.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
7. Isplate školskih, studentskih i sportskih stipendija

150.000,00 kuna

Uz isplatu postojećih stipendija, te raspisivanje natječaja za ukupno 20 novih stipendija
(školskih, studentskih i sportskih) u 2018. godini Grad Knin ovim Programom osigurava i sredstva
u iznosu od 150.000,00 kuna.
Planirana sredstva: 150.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
8. Trošak sufinanciranja asistenta u nastavi

50.000,00 kuna

Člankom 143. stavkom 1. točkom 6. podtočkom 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 07/17), propisano je da jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu te da u svome proračunu može osigurati sredstva za
troškove stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama.
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Osim postojećeg financiranja djela plaće asistentima po zahtjevima osnovnih škola koje djeluju
na području Knina, od ove godine će se Programom financirati i rad jednog pomoćnika u nastavi za
djecu s poteškoćama u razvoju putem Udruge osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej, i to u
razdoblju od 01.01. do 30.06.2018. godine.
Za sufinanciranje asistenata u nastavi u 2018. godini izdvojiti će se ukupno 50.000,00 kuna.
Planirana sredstva: 50.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
9. Udžbenici za učenike s teškoćama u razvoju

20.000,00 kuna

Grad Knin ovim programom osigurava sredstva za udžbenike za učenike osnovnih škola u
Kninu koji pohađaju nastavu po posebnom programu, tj. za učenike s teškoćama u razvoju.
Planirana sredstva: 20.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine
II. OSTALE VRSTE POMOĆI
1. Naknada za troškove stanovanja
Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj srbi odnose se na najamninu, komunalne
naknade, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s
posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje jedinica lokalne samouprave korisniku
zajamčene minimalne naknade do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate
samcu, odnosno kućanstvu.
Sukladno Odluci o komunalnoj naknadi u Gradu Kninu oslobađanje od komunalne naknade
vrši se na zahtjev vlasnika, odnosno korisnika nekretnine iz sljedećih razloga: 1. ako su korisnici
socijalne skrbi (što dokazuju rješenjem ili potvrdom), 2. ako imaju mirovinu manju od trostrukog
iznosa novčane pomoći za samce pod uvjetom da ostali članovi kućanstva ne ostvaruju dodatne
prihode (što dokazuju rješenjem ili potvrdom) i 3. ako nitko iz kućanstva ne ostvaruje prihode (što
dokazuju potvrdom).
Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvarit će se na način da nadležni Upravni odjel
vrši oslobađanja obveze plaćanja, po zahtjevu vlasnika, odnosno korisnika nekretnine, koji
ispunjavaju prednje navedene uvjete.
Vrijednost oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za 2018. godinu predviđa se u
ukupnom iznosu oko 100.000,00 kuna.
Tijekom 2018. godine Grad Knin će korisniku zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno
kućanstvu, izdvojiti sredstva za podmirenje djelomičnog troška stanovanja koji se odnosi na
vodu, odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća „Knin“, na
način da Komunalno poduzeće d.o.o. Knin koristeći bazu podataka Centra za socijalnu skrb Kninu
oslobodi pojedine korisnike dijela obaveze po svom računu, uz obvezu uplate preostalog dijela.
Novčani iznos pomoći stanovanja iznosi mjesečno oko 6.700,00 kuna po pregledu
Komunalnog poduzeća d.o.o. Knin ili na godišnjoj razini približno 80.000,00 kuna.
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2. Podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću “Cvrčak”
Grad Knin će sufinancirati troškove boravka u Dječjem vrtiću “Cvrčak” na način da se
samohranim roditeljima, te roditeljima s troje i više djece, a koji imaju prebivalište na području
Grada Knina, cijene korištenja usluga vrtića umanje za 1/3 (za 165,00 kuna za osnovni 10 - satni
program, odnosno 100,00 kuna za 6 - satni program), pod uvjetom da osobna primanja roditelja ne
prelaze 1.000,00 kuna po jednom članu obitelji. Razliku do pune cijene Grad će financirati iz
Proračuna.
Iznos: 90.000,00 kuna.
Trajanje: do kraja 2018. godine, odnosno do eventualne izmjene Odluke o visini sudjelovanja
roditelja u cijeni pružanja – korištenja usluga Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin.
3. Ostali izdaci za socijalnu skrb

60.000,00 kuna

Tijekom godine pojave se razni vidovi izdataka koji se po svojoj prirodi svrstavaju u područje
socijalne skrbi. Tu spadaju troškovi prijevoza vode cisternama za vrijeme sušni ljetnih perioda za
kućanstva koja nisu priključena na vodovodnu mrežu, kao i druge obveze koje ulaze u kategoriju
socijalnih davanja.
Planirana sredstva: 60.000,00 kuna
Trajanje: tijekom 2018. godine.
IV. ZAVRŠNI DIO
1. Pojedinačna prava iz ovog Programa, pod uvjetima propisanim Zakonom o socijalnoj skrbi ima:
– hrvatski državljanin koji ima prebivalište u Republici Hrvatskoj,
– stranac i osoba bez državljanstva sa stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj.
Stranac pod supsidijarnom zaštitom, stranac s utvrđenim statusom žrtve trgovanja ljudima,
azilant i član njegove obitelji koji zakonito boravi u Republici Hrvatskoj, ima prava u sustavu
socijalne skrbi pod uvjetima propisanim Zakonom i posebnim propisom.
Iznimno, osoba koja nije obuhvaćena stavcima 1. i 2. ove točke može ostvariti pravo na
jednokratnu naknadu i privremeni smještaj pod uvjetima propisanim Zakonom ako to zahtijevaju
životne okolnosti u kojima se našla.
Ostvarivanje prava podliježe redovitom preispitivanju glede postojanja uvjeta i okolnosti pod
kojima su nastala.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 551-06/17-01/06
URBROJ: 2182/10-01-17-2
Knin, 11. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o sportu („Narodne novine”, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno Uredba („Narodne novine”, broj 26/15) i članka 33. Statuta Grada Knina (“Službeni vjesnik
Šibensko - kninske županije”, broj: 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada
Knina“, broj 4/14), Gradsko vijeće Grada Knina, na 4. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine,
donosi
PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
GRADA KNINA ZA 2018. GODINU
I.
Programom javnih potreba u sportu na području grada Knina u 2018. godini (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuju se prioritetna područja za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima
u području sporta na lokalnoj razini, koji će se sufinancirati iz Proračuna Grada Knina.
Za potrebe sporta, kroz razne oblike, Grad Knin u svom Proračunu za 2018. godinu izdvojio je
financijska sredstva u ukupnom iznosu od:
420.500,00 kuna.
II.
Javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Knina su programi, projekti odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Knin, koje se ostvaruju kroz:
1. poticanje i promicanje sporta,
2. provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza,
4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja te opća i posebna zdravstvena zaštita
sportaša,
5. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
6. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana,
7. sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za Grad Knin
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja
sporta.
III.
Grad Knin će u 2018. godini s ukupno 340.500,00 kuna financirati projekte i programe kojima
se budu ostvarivale javne potrebe iz točke II. ovog Programa, onih sportskih udruga koje se
pravovremeno prijave na javni poziv za financiranje javnih potreba u području sporta, budu
ispunjavale uvjete propisane tim javim pozivom i Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima
financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
(“Narodne
novine”, broj 26/15 – dalje u tekstu: Uredba).
IV.
Raspored sredstava sportskim udrugama, čiji programi/projekti budu udovoljavali uvjetima
javnog poziva koji raspisuje Zajednica sportova Grada Knina, utvrdit će gradonačelnik Grada Knina
svojim zaključkom na prijedlog nadležnog stručnog Povjerenstva Zajednice sportova Grada Knina
početkom 2018. godine.
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V.
Na ime troška participacije za održavanje sportskih dvorana u sklopu ovog Programa, Grad
Knin, u 2018. godini osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 60.000,00 kuna.

VI.
Za nagrade po osnovu ostvarenih iznimnih rezultata u sportu za pojedince i sportske kolektive,
u sklopu ovoga Programa Grad Knin predviđa sredstva u iznosu od 20.0000,00 kuna.
VII.
Grad Knin će sredstva iz točke III. ovoga Programa uplaćivat na žiro-račun Zajednice sportova
Grada Knina, koji će dalje transferirati sredstva onim sportskim udrugama koje ostvare na njih
pravo, a prema zaključku kojeg donese gradonačelnik Grada Knina.
Nakon donošenja zaključka od strane gradonačelnika Grada Knina sklopit će se ugovor sa
Zajednicom sportova Grada Knina, a Zajednica sportova Grada Knina će sklopiti zasebne ugovore
sa svim sportskim udrugama koje budu uključene u program financiranja.
Ako se u Proračunu Grada Knina tijekom 2018. godine ne budu ostvarivali planirani namjenski
prihodi, sredstva iz stavka I. ove točke uplaćivati će se prema likvidnim mogućnostima Proračuna
Grada.
VIII.
O realizaciji ovog Programa (u skladu s realnim financijskim mogućnostima), brinut će se
gradonačelnik, nadležno Povjerenstvo te nadležni upravni odjeli Grada Knina.
IX.
O izvršenju ovog Programa i utrošku financijskih sredstava, Zajednica sportova Grada Knina
podnosi polugodišnje i godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Knina.
X.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada
Knina”.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:620-01/17-01/04
URBROJ:2182/10-01-17-2
Knin, 11. prosinca 2017. godine

PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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Na temelju članka 37. stavka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne
novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 67. i 71. Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (Klasa:
012-03-01/15-06/1, Urbroj: 2182/10-13/06-15-1 od 22. siječnja 2015. godine), članka 33. stavka 1.
točke 16. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/11/13 - pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), na prijedlog Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin KLASA: 003-06-01/17-06/57, URBROJ: 2182/10-13/16-17-1 od 1.
prosinca 2017.godine, Gradsko vijeće Grada Knina na 4. sjednici održanoj 11. prosinca 2017.
godine, donosi
ODLUKU
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin
Anita Ercegovac, profesorica predškolskog odgoja, razrješuje se dužnosti ravnateljice Dječjeg
vrtića “Cvrčak” Knin.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.
Obrazloženje
Dana 1. prosinca 2017. godine Gradsko vijeće Grada Knina zaprimilo je prijedlog Upravnog
vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin KLASA: 003-06-01/17-06/57, URBROJ: 2182/10-13/16-17-1
da se Anita Ercegovac razriješi dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin zbog nepravilnosti i nezakonitosti u radu te nesavjesnog obavljanja dužnosti.
Pregledom priložene, dokumentacije uz citirani prijedlog za razrješenje, utvrđeno je sljedeće.
Sukladno članku 69. stavku 4. Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (Klasa: 012-03-01/1506/1, Urbroj: 2182/10-13/06-15-1 od 22. siječnja 2015. godine, dalje: Statut), Gradsko vijeće Grada
Knina dana 11. svibnja 2016. godine donijelo je Rješenje o imenovanju Anite Ercegovac
ravnateljicom Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin rok od na 4 godine, počevši od 4. lipnja 2016. godine.
Odredbom članka 67. stavka 1. Statuta određeno je da ravnatelj može biti razriješen samo u
slučajevima određenim zakonom ili na osobni zahtjev. Stavkom 2. Statuta, propisano je, da kad
Upravno vijeće zaključi da je nastupio slučaj za razrješenje ravnatelja, predložit će Gradskom vijeću
Grada Knina razrješenje ravnatelja, a koji prijedlog Upravno vijeće mora obrazložiti i o prijedlogu
izvijestiti ravnatelja.
Odredbom članka 37. stavka 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne
novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13, dalje: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju), propisano
je da, ako ravnatelj ne ispunjava Zakonom i drugim propisima utvrđene obveze, osnivač dječjeg
vrtića, na prijedlog upravnog vijeća ili upravnog tijela koje je utvrdilo nepravilnosti i nezakonitosti
u radu ravnatelja, razriješit će ravnatelja i imenovati drugu osobu sukladno Zakonu.
Naime, u provedenom nadzoru od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog
sektora za inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije – Područne jedinice u Splitu,
obavljenom dana 18. listopada 2017. godine (Klasa: UP/I-600-04/17-01/00078, Urbroj: 533-23-170001 – Zapisnik) u radu Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin utvrđene su nepravilnosti i nezakonitosti,
koje se odnose na neusklađenost odredbe članka 66. Statuta vrtića s odredbama članka 37.a Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju, odnosno nepostojanje osobe koja zamjenjuje ravnatelja u
slučaju njegove spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova, te je uočeno da Statut ne sadrži
odredbe o početku trajanja mandata članova Upravnog vijeća, slijedom čega je vrtiću naloženo da
se u Statutu to odredi (Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja, Samostalnog sektora za
inspekcijski nadzor, Službe prosvjetne inspekcije – Područne jedinice u Splitu, obavljenom dana 26.
listopada 2017. godine Klasa: UP/I-600-04/17-01/00078, Urbroj: 533-23-17-0002).
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Sukladno članku 23. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin
bio je obvezan uskladiti odredbe Statuta s odredbama predmetnog Zakona, u roku od 90 dana od
njegovog stupanja na snagu, međutim to nije učinio.
Člankom 62. stavkom 2. alinejom 16. Statuta, propisano je da ravnatelj, između ostalog,
predlaže akte Upravnom vijeću. Propust ravnateljice u izvršavanju upravo ove statutarne obveze
doveo je do nezakonitosti Statuta, odnosno njegovih manjkavosti radi nepostojanja u istom odredbi
koje bi omogućavale kako imenovanje osobe koja zamjenjuje ravnatelja u obavljanju ravnateljskih
poslova tako i postojanje pravnih praznina koje u bitnom onemogućavaju pravilnost i zakonitost
funkcioniranja Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin.
Sukladno članku 37. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, a u svezi s
člankom 44. stavkom 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08
– dalje: Zakona o ustanovama), ravnateljici je, pisanim pozivom koji je primila dana 24. listopada
2017. godine, omogućeno da se izjasni o razlozima razrješenja koji joj se stavljaju na teret,
sukladno zahtjevu članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin dana 02. studenoga 2017. godine zaprimilo je
očitovanje ravnateljice, u kojem ista ne negira da su se dogodile određene nepravilnosti na
konstituirajućoj sjednici Upravnog vijeća, ali da su beznačajnog karaktera, te kao takve i ispravljene
na jednoj od narednih sjednica, s napomenom da nije nastupila nikakva šteta koja bi bila osnova za
utvrđivanje bilo čije odgovornosti. U očitovanju ravnateljice nisu dani nikakvi konkretni odgovori u
svezi utvrđenih nepravilnosti i nezakonitosti prilikom provedenog nadzora od strane prosvjetne inspekcije obavljenog dana 18. listopada 2017. godine, osim u dijelu prebacivanja odgovornosti na
tajnicu vrtića.
Upravno vijeće u svom prijedlogu za razrješenje posebno ističe da je, temeljem članka 37.
Zakona o ustanovama ravnatelj odgovoran za zakonitost rada ustanove, da je ravnatelj osoba koja je
poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića (članka 62. Statuta), osoba koja ima velike ovlasti, ali i
veliku odgovornost, kako prema zaposlenicima vrtića, tako i prema osnivaču, ali prije svega prema
onima zbog kojih je vrtić i osnovan.
Osim prednje navedenih nepravilnosti, Upravno vijeće navelo je i to da je utvrđeno da se
kurikulum za pedagošku godinu donosi najdalje do 30. rujna tekuće pedagoške godine (članak 15.
stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), a da je isti prethodne godine donesen 17.
listopada te da osnivač nije na vrijeme reagirao ista bi se situacija ponovila i ove godine te bi se
ustanova dovela u situaciju rada koji nije u skladu s odredbama zakona i ustanovi bi prijetila
novčana kazna sukladno odredbi članaka 52 b. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Nadalje, Upravno vijeće navelo je da je ravnateljica bez suglasnosti Upravnog vijeća i osnivača
krenula s provođenjem programa od 5,5 sati, iako je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu propisano
da se provodi 6-satni program, bez da je prethodno obavijestila roditelje i osnivača o istom, te
ugovore s roditeljima sklapala po 6-satnom programu iako isti nije provodila.
Slijedom svega prednje navedenoga, razvidno je da su se u radu ravnateljice dogodili ne
zanemarivi propusti, radi kojih je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin o
razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, gđe. Anite Ercegovac, osnovan, te je valjalo
riješiti kao u izreci ove odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom u
Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave odluke.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 119-01/17-01/42
URBROJ: 2182/10-01-17-3
Knin, 11. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne
novine”, broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 69. Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin (Klasa: 01203-01/15-06/1, Urbroj: 2182/10-13/06-15-1 od 22. siječnja 2015.), članka 33. stavka 1. točke 16.
Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13 pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14), na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Cvrčak“ Knin KLASA: 003-06-01/17-06/56, URBROJ: 2182/10-13/16-17-1 od 1. prosinca
2017.godine, Gradsko vijeće Grada Knina na 4. sjednici održanoj 11. prosinca 2017. godine, donosi
ODLUKU
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin
Mara Barić, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin, do
okončanja postupka natječaja za imenovanje ravnatelja, a najdulje na vrijeme do godinu dana.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.
Obrazloženje
Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin dana 1. prosinca 2017. godine podnijelo je
Gradskom vijeću Grada Knina prijedlog za imenovanje Mare Barić za vršitelja dužnosti ravnateljice
Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin KLASA: 003-06-01/17-06/56, URBROJ: 2182/10-13/16-17-1, zbog
prethodno podnesenog prijedloga Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin KLASA: 003-0601/17-06/57, URBROJ: 2182/10-13/16-17-1 od dana 1. prosinca 2017. godine da se Anita
Ercegovac razriješi dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin zbog nepravilnosti i
nezakonitosti u radu te nesavjesnog obavljanja dužnosti.
Sukladno članku 37. stavku 9. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne
novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13 – dalje: Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
propisano je da će se u slučaju razrješenja imenovat vršitelj dužnosti ravnatelja, a dječji vrtić dužan
je raspisati natječaj za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja dužnosti.
Na temelju članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97 i
47/99, 35/08), članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članaka 69.
Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin na sjednici
održanoj dana 28. studenoga 2017. godine, donijelo je Prijedlog odluke o imenovanju vršitelja
dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, kojom se predlaže da se za vršitelja dužnosti
ravnatelja imenuje Mara Barić, a koja po konstataciji Upravnog vijeća, ispunjava uvjete utvrđene
člankom 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (za ravnatelja dječjeg vrtića može biti
imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5
godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja).
Sukladno članku 37. stavku 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju mandat vršitelja
dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin traje sve do okončanja postupka natječaja za
imenovanje ravnatelja, a najdulje godinu dana.
Sukladno navedenom riješeno je kao u izreci ove Odluke.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom u
Splitu, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 119-01/17-01/43
URBROJ: 2182/10-01-17-3
Knin, 11. prosinca 2017. godine
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
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Izdavač: GRAD KNIN, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin
Uredništvo: Slaven Ivić, ing.el., Nenad Damjanović, dipl.oec., Sanja Lozančić, dipl.iur.
tel: 022/664-410, fax 022/660-445
e-pošta: grad@knin.hr
www.knin.hr
Tisak: Grad Knin
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