GODINA 2021.

23. ožujka 2021.

BROJ 6

SADRŽAJ

I. GRADSKO VIJEĆE
1. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica.................................................................................. 2
2. ODLUKA o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin ….………. 3
3. ODLUKA o visini sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u cijeni
korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin ………….……….…………………………………..5
4. ZAKLJUČAK o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece
u Dječji vrtić CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2021./2022.……………………………..………. 8

II. GRADONAČELNIK
5. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Odbora za regulaciju cestovnog prometa u Gradu Kninu........................................................................ 9

stranica 1

Službeno glasilo Grada Knina

broj 5

I.

23. ožujka 2021.

GRADSKO VIJEĆE

1.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,
127/19), članka 35., stavka 1., točke 5. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 35. stavka 1. točke 10. Statuta Grada
Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21) te po dobivenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sukladnosti Odluke s odredbama Zakona o ustanovama,
Rješenje, KLASA: UP/I-023-01/21-01/1, URBROJ: 538-06-1-1/410-21-2 od 2. ožujka 2021., Gradsko
vijeće Grada Knina na 47. sjednici od 22. ožujka 2021. godine donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Matica („Službeno glasilo Grada
Knina“ broj 9/18) u članku 4. mijenja se stavak 1. i isti glasi:
“ Djelatnost Agencije je:
- koordinacija izrade strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- koordinacija izrade akcijskih planova za provedbu strategija razvoja jedinica lokalne
samouprave
- praćenje provedbe strategija razvoja jedinica lokalne samouprave
- poticanje pripreme razvojnih projekata na području jedinice lokalne samouprave
- sudjelovanje u izradi razvojnih projekata i strateških projekata regionalnog razvoja statističke
regije
- suradnja s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima radi stvaranja
i provedbe zajedničkih projekata
- sudjelovanje u provedbi programa Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
- obavlja poslove lokalnog koordinatora na razini jedinice lokalne samouprave
- suradnja sa jedinicama lokalne samouprave u privlačenju izravnih stranih investicija (FDI –
foreign direct investment)
- sudjelovanje u planiranju, pripremi, izradi, provedbi i promociji projekata za potrebe jedinice
lokalne samouprave
- suradnja s jedinicom lokalne samouprave u provedbi i promociji poduzetničkih potpornih
usluga i mjera za poticanje lokalnog gospodarstva
- poticanje razvoja gospodarstva, turizma, poljoprivrede i organizacija civilnoga društva na
području jedinice lokalne samouprave
- koordinacija poduzetničkih aktivnosti u lokalnoj sredini
- upravljanje poslovnim zonama, poduzetničkim inkubatorima i poduzetničkim centrima
- planiranje, priprema i provedba projekata
- potpora lokalnim dionicima u planiranju, pripremi, apliciranju i provedbi projekata
- savjetovanje, edukacija i informiranje dionika lokalnog razvoja
- poticanje lokalnih, prekograničnih i međunarodnih partnerstva
- poticanje javno-privatnih i javno-civilnih međusektorskih partnerstava na području jedinica
lokalne samouprave
- upravljanje kulturnom baštinom na području jedinice lokalne samouprave
- obavljanje poslova koji se odnose na provođenje, afirmaciju i poticanje kulturno-umjetničkog
stvaralaštva na području jedinice lokalne samouprave
- obavljanje poslova koji se odnose na rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti
za posjetitelje na području jedinice lokalne samouprave
- obavljanje poslova koji se odnose na pružanje usluga kreativne, umjetničke i zabavne
djelatnosti na području jedinice lokalne samouprave
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pružanje pravnih te računovodstveno-knjigovodstvenih usluga,
organizacija i/ili sudjelovanje u organizaciji sastanaka i poslovnih sajmova,
pružanja usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem.“

Članak 2.
U članku 7. stavku 1. iza 3. alineje dodaje se alineja 4. koja glasi: “
„- donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta i provedbi natječaja za
zapošljavanje i Pravilnik o radu, uz prethodnu suglasnost gradonačelnika.“
Alineje 4.,5., 6., 7. i 8. postaju alineje 5., 6., 7. i 9.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.
KLASA: 302-02/18-01/5
URBROJ: 2182/10-01-21-18
Knin, 22. ožujka 2021.
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
_________________________________________________________________________
2.
Na temelju članka 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj
10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj
3/21), Gradsko vijeće Grada Knina na 47. sjednici održanoj 22. ožujka 2021. 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).
Članak 2.
Pravo na upis u programe koje provodi Dječji vrtić imaju djeca roditelja koji imaju prebivalište na
području grada Knina, a ukoliko ima slobodnih mjesta, u pojedine programe mogu se upisati djeca
roditelja s prebivalištem na području drugih jedinica lokalne samouprave i djeca roditelja koji nisu
državljani Republike Hrvatske.
Članak 3.
Prednost pri upisu djece u Dječji vrtić imaju djeca roditelja žrtava 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 te
djeca roditelja koji primaju doplatak za djecu.
Članak 4.
Način ostvarivanja prava prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić utvrđuje se prema sljedećim
kriterijima:
Djeca s teškoćama u razvoju direktan upis,
Djeca samohranih roditelja i djeca iz udomiteljskih obitelji,
djeca iz jednoroditeljskih obitelji:
- Zaposlen
21 bod
- Redovan učenik ili student
21 bod
- Nezaposlen
10 bodova
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- Dijete s teškoćama u razvoju bez Nalaza i
mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja
- Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
- Preporuka CZSS, teški socijalni ili zdravstveni
uvjeti, rizični obiteljski čimbenici i sl.
- Dječji doplatak
- Troje ili više malodobne djece
- Dvoje djece predškolske dobi
- Prvenstvo iz prethodne godine
Djeca zaposlenih / nezaposlenih roditelja:
- Oba zaposlena ili oba redovita učenika ili
studenta
- Jedan zaposlen, drugi redoviti učenik ili student

6 bodova
4 boda
4 boda
2 boda
1 bod po djetetu
1 bod
1 bod
20 bodova
20 bodova

- Jedan zaposlen, drugi nezaposlen
10 bodova
- Jedan redoviti učenik ili student, drugi nezaposlen 10 bodova
- Dijete s teškoćama u razvoju bez Nalaza i
6 bodova
mišljenja Jedinstvenog tijela vještačenja
- Dijete u godini prije polaska u osnovnu školu
4 boda
- Preporuka CZSS, teški socijalni ili zdravstveni
uvjeti, rizični obiteljski čimbenici i sl.
- Udomiteljska/skrbnička obitelj
- Dječji doplatak
- Troje ili više malodobne djece
- Dvoje djece predškolske dobi
- Prvenstvo iz prethodne godine

4 boda
2 boda
2 boda
1 bod po djetetu
1 bod
1 bod

Prvenstvo iz prethodne godine ostvaruje dijete sa liste čekanja u trenutku objave rezultata.
Članak 5.
Pri računanju ostvarivanja prava prednosti na upis prema kriteriju iz članka 4. ove Odluke polazi
se od sljedećih mjerila:
- pri računanju broja djece polazi se od ukupnog broja uzdržavane djece konkretne obitelj
- dijete obitelji s više djece ima prednost u odnosu na obitelj s manje djece
- za dijete u udomiteljskoj obitelji roditeljima se smatraju osobe koje dijete uzdržavaju, a pod
ukupnim brojem djece smatraju se uzdržavano dijete i sva djeca te obitelji
Članak 6.
Prednost pri upisu djece u okviru slobodnih mjesta prema utvrđenim kriterijima po programima i
odgojnim skupinama ostvaruje dijete s većim zbrojem bodova.
Ukoliko veći broj djece ima jednak zbroj bodova, prednost pri upisu utvrđuje se prema kriteriju
starosti djeteta, od starijeg prema mlađem za djecu vrtićkog uzrasta, a za djecu jasličkog uzrasta prema
kriteriju od mlađeg prema starijem.
Ako temeljem primjene stavka 2. ovog članka dvoje ili više djece ostvaruje jednak broj bodova,
prednost pri upisu ostvaruje se prema redoslijedu: dijete u godini prije polaska u školu, dijete u obitelji s
troje ili više malodobne djece, dijete kojem je brat ili sestra već upisano u Dječji vrtić.
Članak 7.
Radi ostvarivanja prava na prednost pri upisu djeteta roditelj-korisnik usluga dužan je dostaviti
odgovarajuće dokumente sukladno odredbama posebnog propisa kojim se uređuje upis djece u Dječji
vrtić.
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Članak 8.
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 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Grada Knina.
KLASA: 601-02/21-01/3
URBROJ: 2182/10-01-21-3
Knin, 22. ožujka 2021.
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
_________________________________________________________________________
3.
Na temelju članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj
10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 35. stavka 1. točke 38. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo
Grada Knina“, broj 3/21), Gradsko vijeće Grada Knina na 47. sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine
donijelo je
ODLUKU
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, jasličkim i vrtićkim odgojnim skupinama – 10satni 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
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sudjelovanjem roditelja u cijeni programa koje dijete ostvaruje u Dječjem vrtiću
sufinanciranjem Ministarstva znanosti i obrazovanja
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 sa propisima.
Članak 5.

Roditelji – korisnici usluga koji imaju prebivalište 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 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 - 500,00 kuna
– za 5,5-satni program - 300,00 kuna
– 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 1.400,00 kuna 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:
– 335,00 kn za 10-satni program
– 200,00 kn za 5,5-satni program
– 240,00 kn za 5,5-satni program s programom ranog učenja engleskog jezika
Pod dohotkom članova kućanstva iz stavka 2. 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 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 na način da se ukupni iznos ugovorenih usluga u mjesecu dijeli s
brojem radnih dana u tom mjesecu te dobiveni iznos (zaokružen na dvije decimale) množi sa 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 prava 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.
Članak 17.
Uvjeti, rokovi i načini ispunjenja obveze plaćanja korištenja usluga Dječjeg vrtića uređuju se posebnim
aktima Dječjeg vrtića.
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Članak 18.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini sudjelovanja roditelja u cijeni
pružanja-korištenja usluga Dječjeg vrtića CVRČAK Knin, KLASA: 402-01/20-01/102, URBROJ:
2182/10-01-20-3 od 19. svibnja 2020. godine.
Članak 19.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od danom objave u Službenom glasilu Grada Knina.
KLASA: 402-01/21-01/34
URBROJ: 2182/10-01-21- 3
Knin, 22. ožujka 2021.
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
_________________________________________________________________________
4.
Na temelju članka 35. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“,
broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj
3/21), Gradsko vijeće Grada Knina na 47. sjednici održanoj 22. ožujka 2021. godine donijelo je
Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o upisu djece
u Dječji vrtić CVRČAK Knin za pedagošku godinu 2021./2022.
I.
Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke o upisu djece u Dječji vrtić CVRČAK Knin za pedagošku
godinu 2021./2022. koji je utvrdilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića CVRČAK Knin.
II.
Nakon donošenja odluke iz točke I. ovog Zaključka, objavit će se natječaj za upis u Dječji vrtić
CVRČAK Knin u roku i na način sukladno posebnim propisima kojima se uređuje postupak upisa u
Dječji vrtić CVRČAK Knin.
III.
Ovaj Zaključak objavit će se u Službenom glasilu Grada Knina.
KLASA: 601-02/21-01/2
URBROJ: 2182/10-01-21-3
Knin, 22. ožujka 2021.
PREDSJEDNICA
Vedrana Požar, struč.spec.oec.
_________________________________________________________________________
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II. GRADONAČELNIK

5.
Gradonačelnik Grada Knina na temelju čl. 49. st. 1. toč. 26. Statuta Grada Knina („Službeno
glasilo Grada Knina“, broj 3/21) i članka 6. Poslovnika o radu Gradonačelnika („Službeno glasilo Grada
Knina“, broj 8/17), donosi
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Odbora za regulaciju cestovnog prometa u Gradu Kninu

I.

U Odluci o osnivanju i imenovanju Odbora za regulaciju cestovnog prometa Grada Knina,
KLASA: 119-01/18-01/24, URBROJ: 2182/10-02-19-8 od 11. ožujka 2019., mijenja se točka II. i
ista glasi:
„Odbor ima predsjednika i osam članova, koje imenuje Gradonačelnik i to:
- predsjednika – iz reda zamjenika gradonačelnika,
- dva člana po prijedlogu Policijske postaje Knin,
- četiri člana iz reda zaposlenika gradske uprave Grada Knina,
- jednog člana iz Cesta Šibenik d.o.o.,
- jednog člana iz reda građana.”

II.

U točki III. dodaju se podtočke 8. i 9., koje glase:
„8. Ivana Riđić, za člana
9. Dino Barišić, za člana“.

III.

U preostalom dijelu Odluka o osnivanju i imenovanju Odbora za regulaciju cestovnog prometa
Grada Knina, ostaje nepromijenjena.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se ista objaviti u „Službenom glasilu Grada
Knina“.

KLASA: 119-01/18-01/24
URBROJ: 2182/10-02-21-9
Knin, 18. ožujka 2021.
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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