GRADONAČELNIK
KLASA: 110-01/20-01/8
URBROJ: 2182/10-02-20-1
Knin, 20. siječnja 2020.
Na temelju članka 45. stavka 6. točke 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, 2/18, 6/18-pročišćeni tekst i 8/19), u vezi s člankom 39. Zakona o socijalnoj
skrbi („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19)
Gradonačelnik Grada Knina dana 20. siječnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o provođenju radova za opće dobro bez naknade na području Grada Knina
Članak 1.
Ovom Odlukom odobrava se provođenje radova za opće dobro bez naknade na
području Grada Knina tijekom 2020. godine.
U radovima za opće dobro bez naknade mogu sudjelovati radno sposobni ili
djelomično radno sposobni samac korisnik zajamčene minimalne naknade ili član kućanstva
koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, utvrđeni rješenjem Centra za socijalnu skrb
Knin.
Korisnici zajamčene minimalne naknade koji će sudjelovati u radovima za opće dobro
moraju imati prijavljeno prebivalište ili boravište na području Grada Knina.
Podatke o radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim samcima korisnicima
zajamčene minimalne naknade ili članu kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne
naknade, Gradu Kninu dostavlja Centar za socijalnu skrb Knin, jednom mjesečno, sukladno
članku 39. stavku 6. Zakona o socijalnoj skrbi.
Radovi iz stavka 1. ovog članka provodit će se prema utvrđenom rasporedu, sukladno
potrebama utvrđenim od strane Grada Knina.
Raspored iz prethodnog stavka izradit će Upravni odjel za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti, u suradnji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina.
Za organizaciju, provedbu i nadzor nad izvršavanjem radova iz stavka 1. ovog članka
na temelju dobivenoga rasporeda iz prethodnog stavka, vođenje evidencije rada i
nesudjelovanju pozvanih osoba i dostavu Upravnom odjelu za lokalnu samoupravu i
društvene djelatnosti, zadužuje se Odsjek za komunalno, prometno i poljoprivredno redarstvo,
civilnu zaštitu i zaštitu na radu Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne,
imovinskopravne poslove i zaštitu okoliša Grada Knina.
Članak 2.
Sukladno članku 39. stavku 5. Zakona o socijalnoj skrbi, korisnici zajamčene
minimalne naknade u radovima za opće dobro mogu sudjelovati najmanje 30 sati, a najviše 90
sati mjesečno.

Članak 3.
Grad Knin uputit će poziv radno sposobnim ili djelomično radno sposobnim
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se nalaze na popisu Centra za socijalnu skrb
Knin kad se ukaže potreba za angažiranjem osoba iz članka 1. stavka 2. ove Odluke za
radovima za opće dobro.
S izabranim korisnicima koji se odazovu pozivu, sklopit će se ugovori o radu za opće
dobro bez naknade.
Članak 4.
Troškove nastale vezano uz rad za opće dobro, kao što su eventualna potrebna obuka
korisnika ili osiguranje sredstava za rad (zaštitna obuća, odjeća i slično), podmirivat će Grad
Knin.
Radi ublažavanja rizika od nezgode prilikom rada za opće dobro, s osiguravajućim
društvom se može zaključiti polica osiguranja za korisnike koji sudjeluju u radovima za opće
dobro.
Članak 5.
Sukladno članku 39. stavku 7. Zakona o socijalnoj skrbi, Grad Knin će Centru za
socijalnu skrb Knin jednom mjesečno dostavljati podatke o korisnicima zajamčene minimalne
naknade iz članka 3. stavka 1. ove Odluke koji su pozvani, a nisu se odazvali i sudjelovali u
radovima za opće dobro.
Ukoliko se radno sposobni ili djelomično radno sposobni samac korisnik zajamčene
minimalne naknade ili član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade Centra
za socijalnu skrb Knin, bez opravdanog razloga, ne odazove pozivu Grada Knina za
sudjelovanje u radovima za opće dobro bez naknade, sukladno članku 39. stavku 3. Zakona o
socijalnoj skrbi ukida mu se pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, odnosno zajamčena
minimalna naknada se umanjuje za pripadajući udio člana kućanstva koji se nije odazvao
pozivu, o čemu će Grad Knin obavijestiti Centar za socijalnu skrb Knin.
Neodazivanje korisnika u slučaju bolesti, više sile i drugih nepredviđenih okolnosti,
smatra se opravdanim razlogom za neodazivanje korisnika za sudjelovanje u radovima za
opće dobro bez naknade.
Članak 6.
Stručne i administrativne poslove u vezi provedbe ove Odluke obavlja nadležni
Upravni odjel za lokalnu samoupravu i društvene djelatnosti.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada
Knina“.

GRADONAČELNIK
dr. sc. Marko Jelić

