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GRADSKO VIJEĆE

1.
Na temelju članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine'', broj 41/14. - u
daljnjem tekstu: Zakon) i članka 33.a. Statuta Grada Knina (''Sluţbeni vjesnik Šibensko kninske ţupanije''
broj: 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i ''Sluţbeno glasilo Grada Knina'' broj: 4/14, 2/18 i 6/18 –
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na 22. sjednici odrţanoj 8. travnja 2019. godine, donosi
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina („Sluţbeno glasilo Grada Knina“, broj 3/15),
članak 4. mijenja se i glasi:
„ Savjet ima sedam (7) članova, u dobi od navršenih petnaest do navršenih trideset godina ţivota.
U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjet imaju
navršenih petnaest do navršenih trideset godina ţivota, koji imaju prebivalište ili boravište na području
Grada Knina, tako da se koliko je to moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih skupina,
prema vrstama školske i studentske populacije mladih, te zastupljenost mladih iz reda onih koji se
profesionalno ili volonterski bave stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od
interesa mladih i skrbi za mlade.“
Članak 2.
U članku 5. stavku 3. iza riječi „stavka“ dodaje se broj 2.
Članak 3.
U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:
„ Gradsko vijeće Grada Knina temeljem ove odluke pokreće postupak biranja članova Savjeta i
njihovih zamjenika.“
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„Postupak izbora iz stavka 1. ovoga članka počinje objavom javnog poziva Gradskog vijeća Grada
Knina, za isticanje kandidatura.“
U stavku 4. riječi: „sredstvima javnog priopćavanja“, brišu se.
Stavak 5 mijenja se i glasi:
„ Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva na mreţnim
stranicama Grada Knina.“
Članak 4.
Članak 8. mijenja se i glasi:
„Nakon zaprimljenih kandidatura za članove Savjeta i njihove zamjenike, Odbor za izbor i
imenovanje Gradskog vijeća Grada Knina obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u roku
od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrĎuje
popis vaţećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis vaţećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću Grada
Knina te se objavljuje na mreţnim stranicama Grada.“
Članak 5.
U članku 11. riječi: „prema redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga“ zamjenjuju se
riječima: „prema abecednom redu prezimena kandidata/zamjenika.“
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Članak 6.
U članku 12. riječi: „te u dnevnom tisku“, brišu se.
Članak 7.
U članku 13. riječi: „te u sredstvima javnog priopćavanja“, brišu se.
Članak 8.
U članku 15. stavku 1. riječi: „do stupanja na snagu Odluke Gradskog vijeća Grada Knina o
objavljivanju javnog poziva“, zamjenjuju se riječima: „ do objave javnog poziva.“
Članak 9.
U članku 15. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:
„ Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši trideset godina nastavlja s radom u savjetu
mladih do isteka mandata na koji je izabran.
Gradsko vijeće Grada Knina raspustit će Savjet ako ne odrţi sjednicu dulje od šest mjeseci.“
Članak 10.
U članku 17. dodaje se stavak 2. koji glasi: „predsjednik Savjeta saziva i vodi sjednicu Savjeta.“
Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„Ako predsjednik Savjeta ne obavlja svoju duţnost sukladno Zakonu o savjetu mladih, ovoj
Odluci, općima aktima Grada Knina te Poslovniku o radu, Savjet moţe pokrenuti postupak njegovog
razrješenja s funkcije predsjednika Savjeta i izbora novog predsjednika, u skladu sa Zakonom.“
Članak 11.
U članku 25. u stavku 4. na kraju rečenice umjesto točke dodaje se sljedeći tekst: „uz prethodno
informiranje gradonačelnika, a u okviru osiguranih sredstava u proračunu.“
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Sluţbenom glasilu Grada Knina“.

KLASA: 119-01/19-01/3
URBROJ: 2182/10-01-19-4
Knin, 8. travnja 2019.
PREDSJEDNICA
Vedrana Poţar, struč.spec.oec.
_________________________________________________________________________
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2.
Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“,
broj: 10/97, 107/07 i 94/13 - dalje u tekstu: Zakon) i članka 33. Statuta Grada Knina („Sluţbeni vjesnik
Šibensko-kninske ţupanije“, broj 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Sluţbeno glasilo Grada Knina“,
broj 4/14, 2/18 i 6/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na 22. sjednici odrţanoj 8. travnja
2019. godine, d o n o s i
ODLUKU
o naĉinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u
Djeĉji vrtić CVRĈAK Knin za radnu 2019./2020. godinu
Članak 1.
UtvrĎuje se da po Zakonu, pri upisu djece u dječje vrtiće koji su u vlasništvu jedinice lokalne
samouprave prednost imaju djeca roditelja ţrtava i invalida Domovinskog rata, djece iz obitelji s troje i
više djece, djeca zaposlenih roditelja, djeca s teškoćama u razvoju, djeca samohranih roditelja, djeca u
udomiteljskim obiteljima, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu te djeca roditelja koji primaju
doplatak za djecu.
Članak 2.
U smislu Zakonom utvrĎenog prava prvenstva iz članka 1. ove Odluke, pri upisu u Dječji vrtić
CVRČAK Knin, koja ustanova je u vlasništvu Grada Knina, djeca ostvaruju prvenstvo po redoslijedu i to:
- djeca roditelja ţrtava i invalida Domovinskog rata,
- djeca iz obitelji s troje i više djece,
- djeca zaposlenih roditelja,
- djeca s teškoćama u razvoju,
- djeca samohranih roditelja,
- djeca u udomiteljskim obiteljima,
- djeca u godini prije polaska u osnovnu školu,
- djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.

Članak 3.
a)
b)
c)

U smislu članka 2. ove Odluke:
pri računanju broja djece polazi se od ukupnog broja uzdrţavane djece konkretne obitelji,
dijete obitelji s više djece, u okviru iste točke, ima prednost u odnosu na obitelj s manje djece,
za dijete u udomiteljskoj obitelji roditeljima se smatraju osobe koje dijete uzdrţavaju, a pod
ukupnim brojem djece smatraju se uzdrţavano dijete i sva djeca te obitelji.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Sluţbenom glasilu Grada Knina“, a
primjenjivati će se kod upisa djece za radnu 2019./2020. godinu.
KLASA: 601-02/19-01/2
URBROJ: 2182/10-01-19-3
Knin, 8. travnja 2019.
PREDSJEDNICA
Vedrana Poţar, struč.spec.oec.
____________________________________________________________________________________
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3.
Na temelju članka 44. stavka 2. točke 3. i 4. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93,
29/97, 47/99, 35/08), članka 37. stavka 3. i 8. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne
novine” broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 67. i 71. Statuta Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, KLASA: 01203-01/15-06/1 URBROJ: 2182/10-13/06-15-1, od 22. siječnja 2015. godine, članka 33. stavka 1. točke
16. i članka 103. Statuta Grada Knina („Sluţbeni vjesnik Šibensko-kninske ţupanije“, broj 7/09, 3/13,
11/13 - pročišćeni tekst i „Sluţbeno glasilo Grada Knina“, broj 4/14, 2/18, 6/18 - pročišćeni tekst), u
ponovnom postupku razrješenja Anite Ercegovac duţnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Cvrčak“ Knin, po
Presudi i Rješenju Upravnog suda u Splitu, Poslovni broj: UsIrs-12/18-14, na prijedlog Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, KLASA: 003-06-01/19-06/27 URBROJ: 2182/10-13/06-19-1, od 1.
travnja 2019. godine, Gradsko vijeće Grada Knina na 22. sjednici odrţanoj dana 8. travnja 2019. godine,
donosi
RJEŠENJE
o razrješenju ravnateljice Djeĉjeg vrtića „Cvrĉak“ Knin
Anita Ercegovac, profesorica predškolskog odgoja, razrješuje se duţnosti ravnateljice Dječjeg
vrtića “Cvrčak” Knin, s danom 20. prosinca 2017. godine.

KLASA: UP/I-119-01/19-01/1
URBROJ: 2182/10-01-19- 1
Knin, 8. travnja 2019.
PREDSJEDNICA
Vedrana Poţar, struč.spec.oec.
____________________________________________________________________________________
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II. GRADONAĈELNIK
4.
Gradonačelnik Grada Knina, na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju učenika i
studenata grada Knina („Sluţbeno glasilo Grada Knina“, broj 2/18), po provedenom postupku Javnog
natječaja za dodjelu stipendija Grada Knina za školsku/akademsku godinu 2018./2019., KLASA: 60401/19-01/2, URBROJ: 2182/10-02-19-3 od 13. veljače 2019. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli stipendija Grada Knina
za školsku/akademsku 2018./2019. godinu
Sukladno pravomoćnoj Rang-listi Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu
učeničkih stipendija Grada Knina za školsku godinu 2018./2019., KLASA: 604-02/19-01/2,
URBROJ: 2182/10-02-19-43 od dana 21. oţujka 2019. godine i prijedlogu Povjerenstva, za
školsku 2018./2019. godinu Grad Knin dodjeljuje 5 stipendija, učenicima kako slijedi:

I.

R.
BR.

II.

IME I PREZIME

IME
RODITELJA

DATUM
ROĐENJA

NAZIV ŠKOLE

GODINA
UPISA

UKUPNO
BODOVA

1.

Vera Dţepina

Lazo

17.8.2001.

Medicinska škola, Šibenik

2016./2017.

29

2.

Ante Batić

Ivica

20.11.2002.

SŠ Lovre Montija, Knin

2017./2018.

25

3.

Barbara Gojević

Ţeljko

15.12.2003.

SŠ Lovre Montija, Knin

2018./2019.

23

4.

Milorad Trivić

Slavica

24.3.2004.

2018./2019.

19

5.

Sandro Stojak

Nikola

5.6.2000.

Ţeljeznička tehnička škola,
Moravice
SŠ Lovre Montija, Knin

2015./2016.

18

Sukladno pravomoćnoj Rang-listi Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za dodjelu
studentskih stipendija Grada Knina za akademsku godinu 2018./2019., KLASA: 604-02/19-01/2,
URBROJ: 2182/10-02-19-44 od dana 21. oţujka 2019. godine i prijedlogu Povjerenstva, za
akademsku 2018./2019. godinu Grad Knin dodjeljuje 10 stipendija, studentima kako slijedi:

R.
BR.

IME I PREZIME

IME
RODITELJA

DATUM
ROĐENJA

Danijela

2.12.1999.

Ivan

28.12.1994.

NAZIV OBRAZOVNE INSTITUCIJE

GODINA
UPISA

UKUPNO
BODOVA

Medicinski fakultet, Split

2018./2019.

21

Medicinski fakultet, Split

2013./2014.

21

2016./2017.

21

2016./2017.

21

2018./2019.

20

1.

Ana Milat

2.

Josipa Čarić

3.

Sara Filipa Delić

Branko

7.8.1997.

4.

Marijana Mijač

Branko

21.3.1998.

5.

Katarina Krvavica

Vitomir

5.5.1999.

Akademija dramske umjetnosti,
Zagreb
Sveučilišni odjel zdravstvenih
studija, Split
Medicinski fakultet, Zagreb

6.

Vladimir Čalić

Miroslav

27.1.2000.

Zdravstveno veleučilište, Zagreb

2018./2019.

20

7.

Ana Dţoja

Mijo

15.1.2000.

Pravni fakultet, Zagreb

2018./2019.

16

8.

Marina Gadţa

Plamenko

17.10.1995.

Medicinski fakultet, Split

2014./2015.

16

9.

Ivona Ilić

Ivo

13.8.1994.

2018./2019.

16

10.

Mia Blaţević

Nikola

30.4.1995.

Fakultet elektrotehnike,
strojarstva i brodogradnje, Split
Fakultet graĎevinarstva,
arhitekture i geodezije, Split

2018./2019.

15
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III.

Stipendije se dodjeljuju korisniku stipendije za školsku/akademsku godinu za koju je raspisan
javni natječaj za dodjelu gradskih stipendija.

IV.

Novčani iznos gradske stipendije isplaćuje se u mjesečnim obrocima za razdoblje od 1. rujna do
30. lipnja školske godine u kojoj je korisnik stipendije upisan kao redovni učenik srednjoškolskog
programa, odnosno od 1. listopada do 30. lipnja akademske godine u kojoj je korisnik stipendije
upisan kao redovni student, na ţiro-račun korisnika stipendije, početkom mjeseca za tekući
mjesec, u iznosu od:
- 500,00 kuna mjesečno za učenike i
- 1.000,00 kuna mjesečno za redovne studente.

V.

Za stručne i administrativne poslove u svezi provedbe ove Odluke i izradu ugovora o dodjeli
gradske stipendije kojim se pobliţe reguliraju prava i obveze korisnika i davatelja stipendije,
zaduţuje se nadleţni Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na oglasnoj ploči Grada Knina i u
„Sluţbenom glasilu Grada Knina“.

KLASA: 604-02/19-01/2
URBROJ: 2182/10-02-19-55
Knin, 8. travnja 2019.
GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić
____________________________________________________________________________________
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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, fax 022/660-445
e-pošta: grad@knin.hr, web: www.knin.hr
Tisak: Grad Knin
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