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I. GRADONAČELNIK

1.
Gradonačelnik Grada Knina, na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11,
4/18, 112/19), članka 49. stavka 1. točke 10. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije“, broj 3/21), a na prijedlog službenice ovlaštene za privremeno obavljanje poslova pročelnice
Upravnog odjela za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj, financije, javnu
nabavu i naplatu potraživanja (KLASA: 023-05/20-01/8, URBROJ: 2182-10-04-22-19 od 15. studenog
2022.), donosi
PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina
Članak 1.
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj
15/20, 20/20, 2/22, 4/22, 9/22, 14/22), mijenja se na način da se u Unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji
radnih mjesta Upravnog odjela za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj,
financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja, u opisu razine standardnih mjerila za klasifikaciju radnog
mjesta „4. Viši stručni suradnik za gospodarstvo“, u točki 1. potrebnog stručnog znanja, iza riječi:
„ekonomske“, dodaju riječi: „ili pravne“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.
KLASA: 023-05/20-01/8
URBROJ: 2182-10-02-22-20
Knin, 16. studenog 2022.
GRADONAČELNIK
Marijo Ćaćić, mag.oec.
_________________________________________________________________________
2.
Gradonačelnik Grada Knina na temelju članka 76. Zakona o sportu („Narodne novine“, broj
71/06, 150/18, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20 i 77/20), točke V. Programa
javnih potreba u sportu na području Grada Knina za 2022. godinu („Službeno glasilo Grada Knina“ broj
14/21, 14/22 i 19/22) te temeljem članka 49. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“ broj
3/21), dana 3. studenog 2022. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2022. godinu
za troškove zakupnine i najamnine sportskih dvorana u Gradu Kninu

I.
U točki I. Zaključka o raspodjeli sredstava iz Proračuna Grada Knina za 2022. godinu za troškove
zakupnine i najamnine sportskih dvorana u Gradu Kninu, KLASA: 620-01/21-01/10, URBROJ: 2182-1002-22-7 od 5. siječnja 2022. godine (dalje u tekstu: Zaključak), iznos od 130.000,00 kuna, namijenjen
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za troškove zakupnine i najamnine sportskih dvorana, zamjenjuje se iznosom od 151.000,00 kuna te se
iznos od 50.000,00 kuna, namijenjen za zakupnine i najamnine za građevinske objekte (mala dvorana),
zamjenjuje iznosom od 71.000,00 kuna.
II.
U preostalom dijelu Zaključak ostaje nepromijenjen.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja te će se objaviti u prvom sljedećem broju
„Službenog glasila Grada Knina“.
KLASA: 620-01/21-01/10
URBROJ: 2182-10-02-22-34
Knin, 3. studenog 2022.
GRADONAČELNIK
Marijo Ćaćić, mag.oec.
_________________________________________________________________________

3.
Na temelju članka 1. stavak 3. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Knina
(„Službeno glasilo Grada Knina“ broj 12/18) i članka 49. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada
Knina“ broj 3/21), Gradonačelnik Grada Knina, dana 16. studenog 2022. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o dopuni Popisa nerazvrstanih cesta na području Grada Knina
U Prilogu I. Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Knina („Službeno glasilo Grada
Knina“ broj 12/18 i 11/19, 20/20, 9/22, 11/22 i 18/22) - Popis nerazvrstanih cesta na području
Grada Knina dopunjuje se na sljedeći način:

I.

Redn
i broj
276

II.

Kategorija

Naselje

Nerazvrsta
na cesta

Trasa-pravac
Krešimirova

Duži
na

Širin
a

560

6

Završ
Obuhvat
ni
(kat. čestice)
sloj
asfalt 6238, 4877/1 i dio
4874/1

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasilu Grada
Knina“.

KLASA: 340-01/18-01/48
URBROJ: 2182-10-02-22-11
Knin, 16. studenog 2022.
GRADONAČELNIK
Marijo Ćaćić, mag.oec.
_________________________________________________________________________
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II. ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK
I NORMATIVNU DJELATNOST
4.
Odbor za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost, na temelju članka 35. stavka 1. točke 38.
Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21) i članka 29. stavka 3. točke 14.
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 4/21), na sjednici
održanoj 11. studenog 2022. godine, utvrdio je pročišćeni tekst: Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/03), stupila na snagu 9. kolovoza
2003. godine, Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin („Službeni vjesnik
Šibensko-kninske županije“, broj 14/06), stupila na snagu 14. studenog 2006. godine, Odluke o izmjeni
Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
4/12), stupila na snagu 5. svibnja 2012. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Pučkog otvorenog učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja
2020. godine i Ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta
Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), objavljen 10. veljače 2021. godine.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik
i normativnu djelatnost
mr.sc. Spomenka Martić, v.r.

ODLUKA
o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin
(pročišćeni tekst)

OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Temeljem ove odluke, Grad Knin (dalje u tekstu: osnivač) osniva javnu ustanovu, te uređuje
pitanja u svezi s osnivanjem i poslovanjem ustanove.
NAZIV, SJEDIŠTE, PEČAT I DJELATNOST
Članak 2.
Naziv ustanove je: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE KNIN (dalje u tekstu: Učilište).
Skraćeni naziv Učilišta je: Učilište Knin.
Članak 3.
Sjedište Učilišta je u Kninu, ul. 4. gardijske brigade bb.
Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/06), stupila na snagu 14. studenog 2006. godine,
izmijenjen je članak 3.
Članak 4.
Učilište ima pečat s naznakom naziva i sjedišta, kojega koristi u svakodnevnom poslovanju.
Učilište ima pečat promjera 38 mm, s naznakom naziva i sjedišta ispisanih uz rub pečata i grbom
Republike Hrvatske u sredini, kojega koristi za ovjeravanje javnih isprava.
4
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Članak 5.
Djelatnost Učilišta je:
- osnovnoškolska naobrazba odraslih,
- srednjoškolska naobrazba odraslih,
- djelatnost glazbenih i srodnih škola izvan redovitog školskog sustava,
- glazbeno-scenska i dr. kulturna djelatnost,
- izdavačka djelatnost,
- osposobljavanje, usavršavanje i prekvalifikacija mladeži i odraslih izvan sustava
redovite naobrazbe i
- ostali oblici naobrazbe d.n.
Djelatnosti iz stavka 1. ovog članka Učilište obavlja kao javnu službu.
Članak 6.
Odluku o promjeni naziva i sjedišta Pučkog otvorenog učilišta Knin (u daljnjem tekstu: Učilište)
donosi Gradsko vijeće.
Promjena sjedišta upisuje se u sudski registar.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće Učilišta, uz prethodnu suglasnost Gradskog
vijeća.
Promjena djelatnosti upisuje se u sudski registar.
Odredbom članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine,
izmijenjen je članak 6.
Članak 7.
Učilište je pravna osoba. U pravnom prometu s trećim osobama, Učilište ima prava i obveze
utvrđene zakonom i drugim propisima, odlukama osnivača, statutom i drugim općim aktima Učilišta.
Učilište odgovara za svoje obveze cjelokupnom svojom imovinom.
Osnivač Učilišta odgovara za obveze Učilišta solidarno i neograničeno.
UNUTARNJE USTROJSTVO UČILIŠTA
Članak 8.
Unutarnjim ustrojstvom Učilišta osigurava se djelotvoran rad u svrhu ostvarivanja djelatnosti
Učilišta, odnosno godišnjeg plana i programa rada Učilišta.
Unutarnji ustroj Učilišta uređuje se statutom, odnosno općim aktom Učilišta.
Statutom Učilišta može se utvrditi da se radi obavljanja pojedine djelatnosti Učilišta osnivaju
podružnice.
TIJELA UČILIŠTA
Članak 9.
Tijela Učilišta su:
- Upravno vijeće,
- Ravnatelj,
- Stručno vijeće i
- druga tijela sukladno Statutu i drugim općim aktima Učilišta.
Članak 10.
Učilištem upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima tri člana, od kojih dva člana, predstavnika osnivača, imenuje gradonačelnik, a
jednog predstavnika radnika biraju svi radnici u skladu sa Zakonom o radu.
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Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi vijeća između predstavnika osnivača, na prvoj
konstituirajućoj sjednici, koju saziva i do izbora predsjednika istom predsjedava ravnatelj.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Članu Upravnog vijeća može prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran:
- razrješenjem,
- na osobni zahtjev.
Član Upravnog vijeća može biti razriješen ako ne obavlja svoju dužnost u skladu sa Zakonom,
ovom Odlukom, Statutom Učilišta i aktima osnivača te ako svojim ponašanjem povrijedi ugled i dužnost
koju obnaša.
Odluku o razrješenju donosi gradonačelnik, odnosno radnici za svoga predstavnika.
Na mjesto člana Upravnog vijeća kojemu je mandat prestao na temelju stavka 5. ovoga članka,
novi član se bira na vrijeme do isteka mandata na koji je izabran prethodnik.
Upravno vijeće radi na sjednicama.
Predsjednik Upravnog vijeća saziva i predsjeda sjednici Upravnog vijeća.
U slučaju odsutnosti, odnosno spriječenosti predsjednika, sjednici Upravnog vijeća predsjedava
zamjenik predsjednika kojeg odredi predsjednik.
Upravno vijeće odlučuje većinom od ukupnog broja članova.
Način sazivanja i vođenja sjednice Upravnog vijeća i druga pitanja vezana za održavanje sjednice
uređuje se Poslovnikom.
Odredbom članka 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine,
izmijenjen je članak 10.
Članak 11.
Upravno vijeće:
- donosi Statut Učilišta (uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća),
- donosi druge akte Učilišta u skladu sa zakonom, ovom Odlukom i Statutom Učilišta,
- raspisuje i provodi natječaj za ravnatelja Učilišta i predlaže Gradskom vijeću osobu za
ravnatelja,
- predlaže Gradskom vijeću razrješenje ravnatelja u skladu sa zakonom,
- donosi programe rada i razvoja Učilišta i nadzire njihovo izvršavanje,
- odlučuje o financijskom planu i godišnjem obračunu,
- predlaže Gradskom vijeću promjenu djelatnosti,
- daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima te donosi
odluke i obavlja druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom
Učilišta.
Odredbom članka 1. Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/12), stupila na snagu 5. svibnja 2012. godine, u
članku 11. izmijenjen je podstavak a).
Odredbom članka 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine,
izmijenjen je članak 11.
Članak 12.
Voditelj Učilišta je ravnatelj.
Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Učilišta, predstavlja i zastupa Učilište, poduzima sve
pravne radnje u ime i za račun Učilišta, zastupa Učilište u svim postupcima pred sudovima i ovlaštenim
javnopravnim tijelima i odgovaran je za zakonitost rada Učilišta.
Ravnatelj ima ovlasti i prava sukladno Zakonu, ovoj odluci, Statutu i drugim općim aktima
Učilišta.
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Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti upravnog vijeća ili osnivača ustanove, odnosno tijela kojeg
je osnivač odredio nastupati kao druga ugovorna strana i s ustanovom sklapati ugovore u svoje ime i za
svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba.
Ravnatelj može dati punomoć drugoj osobi da zastupa Učilište u pravnom prometu. Punomoć
može dati samo u granicama svojih ovlasti, a daje se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju
obvezni odnosi.
Odredbom članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine,
izmijenjen je članak 12.
Ispravkom odredbe članka 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog
otvorenog učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21), objavljenog 10. veljače 2021.
godine, pogrešna formulacija: “U članku“, ispravljena je u: „Članak“.
Članak 12.a
Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće.
Mandat ravnatelja je četiri godine. Ista osoba može se ponovno imenovati za ravnatelja.
Ravnatelj se imenuje se na temelju javnog natječaja.
Natječaj raspisuje i provodi Upravno vijeće na temelju prethodno donesene odluke o raspisivanju
natječaja.
Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se na mrežnim stranicama Učilišta i u "Narodnim
novinama".
Postupak imenovanja i razrješenja ravnatelja utvrđuje se Statutom Učilišta u skladu sa zakonom.
Za ravnatelja se može imenovati osoba koja, pored općih uvjeta propisanih zakonom, ima završen
diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički
diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij društvenog smjera i najmanje pet godina radnog staža
u struci te ispunjava druge uvjete propisane Statutom.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran,
natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti
ravnatelja, ali najduže do godinu dana.
Vršitelj dužnosti mora ispunjavati uvjete za ravnatelja.
Odredbom članka 5. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine, iza
članka 12. dodan je članak 12.a.
Članak 12.b
Ravnatelj može biti razriješen prije isteka vremena na koje je imenovan.
Gradsko vijeće je dužno razriješiti ravnatelja:
1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s ugovorom o radu,
2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili općim propisima o radu
dovode do prestanka radnog odnosa,
3. ako ravnatelj ne postupa sukladno propisima ili općim aktima Učilišta, ili neosnovano
ne izvršava odluke tijela Učilišta ili postupa protivno njima,
4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči ustanovi veću štetu
ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili mogu
nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti ustanove.
U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, a Upravno vijeće je
dužno raspisati natječaj za imenovanje ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja vršitelja
dužnosti.
Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od
trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje
iz članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama i ove Odluke ili da je u postupku donošenja odluke o
razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.
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Odredbom članka 6. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine, iza
članka 12.a dodan je članak 12.b.
Članak 13.
Stručno vijeće je kolegijalno stručno tijelo Učilišta.
Stručno vijeće čine djelatnici koji obavljaju stručne i organizacijske poslove koji su neposredno
vezani za djelatnost Učilišta.
Sastav, način imenovanja, prava i ovlasti Stručnog vijeća uređuju se Statutom Učilišta.
RASPOLAGANJE IMOVINOM UČILIŠTA
Članak 14.
O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju imovine Učilišta, osim nekretnina, odlučuje:
1. ravnatelj samostalno, kada pojedinačna vrijednost imovine ne prelazi iznos od 20.000,00
(dvadesettisuća) kuna,
2. Upravno vijeće kada pojedinačna vrijednost imovine Učilišta prelazi vrijednost iz točke 1. ovog
stavka, a manja je od 70.000,00 (sedamdesettisuća) kuna,
3. Upravno vijeće Učilišta uz prethodnu pisanu suglasnost gradonačelnika odnosno Gradskog vijeća,
u skladu s njihovim ovlastima propisanim Zakonom, kada pojedinačna vrijednost imovine prelazi
vrijednost iz točke 2. ovoga stavka.
O stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina odlučuje Gradsko vijeće.
Odredbom članka 7. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine,
izmijenjen je članak 14.
Članak 15.
Za osnivanje i početak rada Učilišta, osnivač je osigurao sredstva proračuna u gotovom novcu u
iznosu od 30.000,00 (slovima: tridesettisuća) kuna.
Članak 16.
Možebitnu dobit koja se iskaže na kraju financijske godine, Učilište će koristiti za obavljanje i
razvitak djelatnosti o čemu odlučuje Upravno vijeće.
Članak 17.
Možebitni gubitak koji se iskaže na kraju financijske godine, osnivač će pokriti do iznosa
sredstava koje je osigurao za početak rada Učilišta.
Ukoliko Učilište iskaže gubitak u iznosu većem od iznosa utvrđenog u stavku 1. ovoga članka,
osnivač može pokrenuti postupak likvidacije.
Članak 18.
Učilište je dužno:
- obavljati djelatnosti radi kojih je osnovano,
- osnivač u podnositi izvješće o poslovanju i financijskom poslovanju, najmanje jednom
godišnje.
Članak 19.
Osnivač se obvezuje:
- Učilištu pružiti svu potrebitu pomoć u svezi s obavljanjem djelatnosti i poslovanjem,
- osigurati sredstva za osnivanje i početak rada,
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- redovito osigurati sredstva za materijalne troškove rada i poslovanja Učilišta za prvu godinu
rada, u skladu s financijskim mogućnostima,
- redovito osigurati sredstva za plaće radnika Učilišta.
Članak 20.
Osnivač će imenovati privremenog ravnatelja Učilišta.
Privremeni ravnatelj je dužan pod nadzorom Grada u primjerenom roku izvršiti radnje i postupke
u vezi s početkom rada Učilišta, a posebno upis osnivanja Učilišta u sudski registar Trgovačkog suda.
Članak 20.a
Funkciju osnivača ima gradonačelnik, ako zakonom, propisom, aktima Grada Knina ili ovom
Odlukom nije drukčije propisano.
Odredbom članka 8. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog
učilišta Knin („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20), stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine, iza
članka 20. dodan je članak 20.a.
Članak 21.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije”, a primjenjuje se nakon dobivanja rješenja Ministarstva prosvjete i sporta o ocjeni sukladnosti
sa Zakonom.
Članak 22.
Ova odluka sastavljena je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih se 1 (jedan) dostavlja
Ministarstvu prosvjete i sporta radi ocjene sukladnosti sa Zakonom, 1 (jedan) se dostavlja Trgovačkom
sudu, te po 1 (jedan) zadržavaju osnivač i Učilište.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 14/06),
stupila na snagu 14. studenog 2006. godine
Članak 2.
,

Ova odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije“.

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin
(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 4/12),
stupila na snagu 5. svibnja 2012. godine
Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“.
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Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta Knin
(„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 11/20),
stupila na snagu 26. lipnja 2020. godine
Članak 9.
Učilište će uskladiti Statut i druge opće akte s ovom Odlukom, u roku 30 dana od dana stupanja na
snagu Odluke.
Do usklađenja Statuta i drugih akata, ukoliko su njihove pojedine odredbe suprotne zakonu i ovoj
Odluci, primjenjivat će se izravno odredbe zakona i ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju
Pučkog otvorenog učilišta Knin
(„Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21),
objavljen 10. veljače 2021. godine
Ovaj ispravak objavit će se u „Službenom glasilu Grada Knina“.

ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA
GRAD KNIN
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 602-04/03-01/1
URBROJ: 2182-10-01-22-17
Knin, 15. studenog 2022.
PREDSJEDNICA
ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I
NORMATIVNU DJELATNOST
mr.sc. Spomenka Martić

_________________________________________________________________________

10

Službeno glasilo Grada Knina

broj 20

21. studeni 2022.

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
e-pošta: grad@knin.hr, web: www.knin.hr
Tisak: Grad Knin
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