GRADONAČELNIK
KLASA: 551-06/18-01/11
URBROJ: 2182/10-02-19-3
Knin, 19. kolovoza 2019. godine
Gradonačelnik Grada Knina sukladno Programu socijalnih davanja na području grada Knina
za 2019. godinu (''Službeno glasilo Grada Knina'' broj 12/18), na temelju članka 45. Statuta Grada
Knina (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 7/09, 3/13, 11/13 – pročišćeni tekst i
''Službeno glasilo Grada Knina'', broj 4/14, 2/18, 6/18 – pročišćeni tekst i 8/19), dana 19. kolovoza
2019. godine, podnosi
POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE
O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNIH DAVANJA NA PODRUČJU
GRADA KNINA ZA PERIOD SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE
Za potrebe pomoći socijalno ugroženim osobama, Grad Knin je u Proračunu za 2019. godinu, kroz
Program socijalnih davanja na području grada Knina za 2019. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“,
broj 12/18) osigurao financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.926.000,00 kuna, dio kojih je, kroz
razne oblike pomoći, u periodu siječanj – lipanj, utrošen u iznosu od 426.462,81 kunu.
Programom socijalnih davanja, u okviru osiguranih sredstava, utvrđena su prava korisnika
zajamčene minimalne novčane naknade i drugih osoba, regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi
(„Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), kao i druga prava i pomoći,
način financiranja tih prava te uvjeti i način njihova ostvarivanja.
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1.
Podmirenje troškova 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
period siječanj – lipanj 2019. godine vršilo 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)

3. ako nitko iz kućanstva ne ostvaruje prihode (što dokazuju potvrdom).
Pravo na naknadu za troškove stanovanja ostvarili su oni koji su nadležnom Upravnom odjelu
podnijeli zahtjev. Planirana vrijednost oslobađanja od plaćanja komunalne naknade za 2019. godinu
predviđena je u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna. Grad Knin je u periodu siječanj – lipanj o.g.
ukupno zaprimio 151 zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za 2019. godinu, od
čega je odobreno svih 151 zahtjeva, što u financijskom smislu za prvih šest mjeseci 2019. godine
iznosi 9.258,60 kuna.
Tijekom 2019. godine Grad Knin je korisniku zajamčene minimalne naknade samcu, odnosno
kućanstvu, izdvojio sredstva za podmirenje djelomičnog troška stanovanja koji se odnosi na vodu,
odvodnju i druge komunalne usluge iz djelatnosti Komunalnog poduzeća d.o.o. 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. Planirani
novčani iznos pomoći za potrebe podmirenja dijela troškova stanovanja iznosi 80.000,00 kuna.
Ukupna oslobađanja po tom osnovu u izvještajnom periodu iznose 25.152,81 kuna, odnosno 31,44 %
predviđenog iznosa na nivou godine.
Za korisnike prava na pomoć za uzdržavanje (samac ili obitelj) u 2019. godini planirana je
novčana pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u ukupnom iznosu od 800.000,00 kuna, koja
sredstva, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, osigurava Županija. Pisane zahtjeve za ostvarivanje
prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva u 2019. godini, svi korisnici zajamčene minimalne
naknade, koji se griju na drva, podnose tijekom mjeseca rujna te će se realizacija po ovoj poziciji
vidjeti u sljedećem izvještajnom periodu.
2.
Podmirenje dijela troškova boravka djece u Dječjem vrtiću CVRČAK Knin
Grad Knin je sufinancirao troškove boravka u Dječjem vrtiću CVRČAK Knin 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 (335,00 kuna za 10-satni program i 200,00 kuna
za 5,5-satni program), pod uvjetom da osobna primanja roditelja ne prelaze 1.400,00 kuna po jednom
članu obitelji, sve prema Odluci Gradskog vijeća Grada Knina o visini sudjelovanja roditelja u cijeni
pružanja –korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj
5/18 i 6/18). Po tom osnovu Grad Knin je planirao iznos od 100.000,00 kuna. Razliku do pune
cijene, u izvještajnom periodu, Grad je financirao iz Proračuna u iznosu od 63.460,00 kuna za 48
korisnika. Ova stavka nije financijski iskazana u tabličnom prikazu jer se osigurava kroz financiranje
Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.
3.
Jednokratne pomoći obiteljima
U svrhu pružanja jednokratnih pomoći najugroženijim pojedincima i obiteljima te za
slučajeve katastrofa, nepogoda, težih bolesti i slično, u Proračunu Grada Knina za 2019. godinu
planirano je 100.000,00 kuna. Na temelju pristiglih pismenih zamolbi, sukladno 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 27. svibnja 2014. godine i KLASA: 551-06/14-01/3,
URBROJ: 2182/10-02-19-2 od 4. lipnja 2019. godine te cijeneći opravdanost svakog pojedinačnog
slučaja, tijekom perioda siječanj - lipanj isplaćeno je ukupno 18.200,00 kuna.
4.
Jednokratna pomoć za rođenje djeteta
U cilju stimuliranja pronatalitetne politike na području Grada Knina, u Proračunu Grada za
2019. godinu, kroz Program socijalnih davanja planirana su sredstva za svako novorođeno dijete
tijekom 2019. godine u ukupnom iznosu od 700.000,00 kuna.
Tijekom prvih šest mjeseci isplaćeno je ukupno 196.000,00 kuna i to:
- 3.000,00 kuna za prvo rođeno dijete (27 isplata po zahtjevima roditelja)
- 5.000,00 kuna za drugo rođeno dijete (12 isplata po zahtjevima roditelja)
- 7.000,00 kuna za treće rođeno dijete (5 isplata po zahtjevima roditelja)
- 10.000,00 kuna za četvrto i svako slijedeće rođeno dijete (2 isplate po zahtjevima
roditelja).

5. Naknada za troškove prijevoza invalidnih osoba
Za financiranje prijevoza osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju koja pohađaju
nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, a nemaju osiguran prijevoz
po nekoj drugoj osnovi Grad Knin je u Proračunu osigurao sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna.
Tijekom prvih šest mjeseci 2019. godine nije bilo podnesenih pojedinačnih zahtjeva, slijedom
čega nije došlo do realizacije ove pozicije.
6 . Isplate školskih i studentskih stipendija
Grad Knin, u izvještajnom periodu, imao je obvezu isplate stipendija za školsku, odnosno
akademsku 2018./2019. godinu:
- 11 školskih (učeničkih) stipendija (6 starih stipendija i 5 novih) u ukupnom
planiranom i realiziranom iznosu od 43.000,00 kuna,
- 17 studentskih stipendija (7 stipendija iz ranijih godina i 10 novih stipendija) za
što je planirano 153.000,00 kuna, od čega je realizirano 132.000,00 kuna.
7. Ostali izdaci za socijalnu skrb
Programom socijalnih davanja za 2019. godinu, Grad Knin je za ostale izdatke za socijalnu
skrb u Proračunu planirao iznos od 40.000,00 kuna, od čega je u periodu siječanj – lipanj 2019.
godine isplaćeno 11.160,00 kuna, na ime mjesečnih isplata u iznosu od 1.860,00 kuna temeljem
presude Općinskog suda u Kninu iz 1990. godine, kojom je utvrđena odgovornost i obveza bivše
Općine Knin plaćanja tužitelju određenog iznosa na ime rente za tuđu pomoć i njegu zbog tjelesnog
oštećenja.
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