
      Službeno glasilo Grada Knina                                               broj 1                                                             07. kolovoza 2014.  

   

    GODINA 1/14                                                       07. kolovoza 2014.                                                                  BROJ 1 

 

 

S A D R Ž A J 
 

       I. GRADSKO VIJEĆE 

 ODLUKA o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti                         

                           održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina ........................................ 2 

 ODLUKA o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti                          

                           održavanja javnoprometnih površina na području Grada Knina ............................... 2 

 PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU 2014.  

         GODINU NA PODRUČJU GRADA KNINA .......................................................................... 2 

 OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI GRADA KNINA ZA LJETNU SEZONU 2014. .. 4 

 ODLUKA o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika                                                               

                           gradonačelnika iz radnog odnosa ............................................................................ 6 

 

ISSN 1849-4005  



      Službeno glasilo Grada Knina                                               broj 1                                                              07. kolovoza 2014.  

2  

 

I. GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o               

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,  
70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13 i 153/13), članka 13. Odluke o obavljanju komunalne 

djelatnosti na temelju ugovora ("Službeni vjesnik                

Šibensko-kninske županije“ broj  9/06, 17/09, 5/10 i 2/14), 

članka 33. stavak 1. točka 28. Statuta Grada Knina ("Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije broj 07/09, 03/13 i         

11/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Knina na 11. 

sjednici od 30. srpnja 2014. godine, donosi  
 

O D L U K U 

o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje                 

komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na 

području Grada Knina 

 

Članak 1. 

  Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja        

nerazvrstanih cesta na području Grada Knina na temelju     

ugovora povjerava se trgovačkom društvu „CESTE ŠIBENIK“ 
d.o.o., Velimira Škorpika 27, 22000 Šibenik, OIB: 

26591133102, na period od 4 (četiri) godine.  

 Članak 2. 

   Na temelju ove Odluke, Gradonačelnica Grada Knina 

sklopit će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti     

održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Knina s  

trgovačkim društvom iz članka 1. ove Odluke, kojim u        

govorom će se urediti međusobna prava i obveze.  

 Članak 3. 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se u roku 

od 30 dana od dana dostave ove Odluke može pokrenuti     

upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. 

Članak 4. 

   Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasilu Grada 

Knina“.                                                                               

 KLASA: 406-01/14-01/4 

 URBROJ: 2182/10-01-14-10 

 Knin, 30. srpnja 2014. godine  
 

GRAD KNIN 
GRADSKO VIJEĆE 

 

     PREDSJEDNIK 

              Marinko Tokmakčija  

__________________________________________________ 
 

Na temelju članka 15. stavak 4. Zakona o               

komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95,  

70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 

178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 

94/13 i 153/13), članka 13. Odluke o obavljanju komunalne 

djelatnosti na temelju ugovora ("Službeni vjesnik                

Šibensko-kninske županije“ broj  9/06, 17/09, 5/10 i 2/14), 

članka 33. stavak 1. točka 28. Statuta Grada Knina ("Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije broj 07/09, 03/13 i          
11/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Knina na 11. 

sjednici od 30. srpnja 2014. godine, donosi  

   

O D L U K U 

o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje                 

komunalne djelatnosti održavanja javnoprometnih        

pješačkih površina na području Grada Knina 

  

Članak 1. 

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanja        

javnoprometnih pješačkih površina na području Grada Knina 

na temelju ugovora povjerava se poduzeću G.O. 

''GRAĐEVINAR'', Vrbnik bb, 22300 Knin, OIB: 

92847141039, na vrijeme od 4 (četiri) godine.  

Članak 2. 

  Na temelju ove Odluke, Gradonačelnica Grada Knina 
sklopit će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti     

održavanja javnoprometnih pješačkih površina na području 

Grada Knina s poduzećem iz članka 1. ove Odluke, kojim  

ugovorom će se urediti međusobna prava i obveze.  

Članak 3. 

Protiv ove Odluke nije dopuštena žalba, već se u roku 

od 30 dana od dana dostave ove Odluke može pokrenuti     

upravni spor pred nadležnim Upravnim sudom. 

Članak 4. 

  Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasilu Grada 

Knina“.    
 

 KLASA: 406-01/14-01/3 

 URBROJ: 2182/10-01-14-10 

 Knin, 30. srpnja 2014. godine  
 

GRAD KNIN 

GRADSKO VIJEĆE 
 

     PREDSJEDNIK 

              Marinko Tokmakčija 

__________________________________________________  
 

      Na temelju članka 28. st. 1. alineja 4. Zakona o 

zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07, 

38/09 i 127/10), članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih 

nepogoda (''Narodne novine'' broj 73/97 i 174/04), Programa 

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od 

interesa za Republiku Hrvatsku u 2014. godini („Narodne 

novine“ broj  23/14), te  članka 33.  Statuta Grada Knina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst),  Gradsko vijeće Grada Knina 
na 11. sjednici održanoj dana 30. srpnja 2014. godine      

donosi 
 

     PROGRAM PRIPREMNIH I PROVEDBENIH    

AKTIVNOSTI ZA TURISTIČKU 2014. GODINU NA 

PODRUČJU GRADA KNINA 
 

      Vlada RH donijela je Program aktivnosti u        

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 

Republiku Hrvatsku za turističku 2014. godinu. 

    

      Jedinice lokalne, područne (regionalne)            

samouprave dužne su sukladno važećim Procjenama        

ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, te 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća, zahtjeva zaštite i  

spašavanja, izraditi Operativne planove civilne zaštite za 
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evakuaciju i zbrinjavanje stanovništva(turista) u slučaju  

većih nesreća ili katastrofa. Kako Grad Knin još nema    

ustrojene jedinice civilne zaštite,  operativne planove      

provodi Stožer zaštite i spašavanja i ostali čimbenici       

relevantni za zaštitu i spašavanje u Gradu Kninu. 
 

       Grad Knin svojim smještajnim kapacitetima (oko 

200 ležajeva) ne spada u izrazito turističku destinaciju.   

Unatoč tome njegov interesantan geografski smještaj, od 

davnina poznat kao ključ Hrvatske, ili vrata Dalmacije,    

njegov povijesni značaj posebice u novoj hrvatskoj povijesti 

i neopisive prirodne ljepote  daju mu za pravo da se u     

skorijoj budućnosti razvije u specifično jaku i prepoznatljivu 

turističku destinaciju. Broj hotelskih smještajnih kapaciteta 

ne smije zavarati, jer je Grad Knin stjecište mnogih putnika 

namjernika tijekom cijele godine, a napose  se multiplicira 

ljeti i to u vrijeme špice ljetne sezone posebice obljetnice 
Oluje. 
 

      Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva,    

materijalnih i kulturnih dobara za područje Grada Knina iz 

prosinaca 2013. godine, a sukladno članku 4. stavak 3.    

Pravilnika o metodologiji za izradu Procjena ugroženosti i 

Planova zaštite i spašavanja donosimo izvadak iz Procjene 

naslovljen „Zahtjevi zaštite i spašavanja u dokumentima  

prostornog uređenja“ Grada Knina.  
 

Dolje navedeni Zahtjevi zaštite i spašavanja odnose 

se na ugroze stanovništva i materijalnih dobara na području 

Grada Knina, a razrađeni su prema mogućim opasnostima i 
prijetnjama koje mogu izazvati nastanak katastrofe i velika 

nesreće, a to su: 
 

1. POPLAVE: 

        Područjem Grada Knina protječe rijeka Krka sa 

svojim bujičnim vodotocima: Krčić, Kosovčica, Orašnica, 

Butižnica, Radljevac i Mračaj. U starom dijelu grada      

izgrađen je nasip uz obalu rijeke Krke, stoga je samo naselje 

Knin prilično sigurno od poplava za razliku od ostalih     

naselja na području Grada Knina. Za vrijeme visokih voda 

(obilne kiše ili otapanje snijega) može doći do izlijevanja 

rijeke Krke, Orašnice, Butižnice i njenih pritoka iz korita što 

dovodi do plavljenja poljoprivrednih površina, naselja i  

prometnica. 

 

2. POTRESI: 

Na području Grada Knina u posljednjih 126 godina 
zabilježeni su samo umjereni potresi jakosti do 7 MCS bez 

ljudskih žrtava i značajnije materijalne štete. S obzirom na 

navedeno, te činjenicu da se na području Grada Knina    

očekuje maksimalni intenzitet potresa 7. stupnja  jakosti 

zaključujemo da se na ovom području očekuju vrlo jaki  

potresi. 

 

3. OSTALE PRIRODNE OPASNOSTI:  
Područje Grada Knina ugroženo je od toplinskog 

vala i suše. Suša uzrokuje štete na poljoprivrednim          

aluvijalnim površinama i obiteljskim poljoprivrednim       

nasadima, mogu se očekivati slabiji prinosi voća i povrća, 

stradavanje životinja i dugogodišnjih nasada. Preventivne 

mjere za izbjegavanje nastanka cestovnih nesreća su:      
izgradnja kvalitetne i odgovarajuće cestovne mreže, bolja 

kontrola prometa i poboljšanje voznog parka. S obzirom da 

prometnice kojima se prevoze opasne tvari prolaze kroz sam 

centar Grada Knina i pri tom se potencijalno ugrožava veliki 

broj stanovnika potrebno je i postavljanje ležećih             

policajaca, kojima bi se kontrolirala brzina prijevoznih  

sredstava, naročito u blizini škola, vrtića te ostalih objekata 

gdje postoji mogućnost okupljanja većeg broja osoba. Od 

prijevoznika opasnih tvari treba zahtijevati korištenje      
sigurnih i adekvatno označenih prometnica, kao što su    

autoceste, a u granicama njihovih mogućnosti obzirom na 

nužnost korištenja prilaznih prometnica. 

Trenutačna situacija, ne ide na ruku brzim mjerama za slučaj 

hitnih intervencija, posebice u prometovanju kroz samo  

središte Knina i pravcem Knin-Kninsko polje (Tomislavova 

ulica). Naime, navedena prometnica će se tijekom 2014. 

godine obnavljati što će u mnogome otežavati promet    

pravcem državna granica-Kninsko Polje-Knin-Šibenik, a  

imajući u vidu da se i u drugim dijelovima grada obavljaju 

određeni građevinski radovi za očekivati je otežano         

odvijanje prometa kroz samo središte grada. 

 

4. SKLONIŠTA: 

   Na području Grada Knina ne postoje organizirana 

skloništa. U slučajevima potrebe zbrinjavanja većeg broja 
stanovnika mogu se koristiti kapaciteti osnovnih i srednjih 

škola, bolnica, vrtića, vojarna i slično. Sukladno navedenom, 

Grad Knin će sklanjanje ljudi organizirati u kućnim        

skloništima, podrumima i postojećim javnim objektima. Za 

slučaj potrebe masovnijeg zbrinjavanja stanovništva i turista 

koristile bi se slijedeće građevine u Gradu Kninu: 
 

1.  Osnovna škola domovinske zahvalnosti 

           Josipa Jovića 2, 650 osoba 

2.  Osnovna škola dr. Franje Tuđmana 

 Kneza Nelipića 2, 450 osoba 

3.  Srednja strukovna škola kralja Zvonimira 

           Ikičina 30, 240 osoba 

4.  Srednja škola Lovre Montija 
 Ikičina 30, 240 osoba 

5.  Osnovna glazbena škola Krsto Odak 

 Krešimirova 30, 50 osoba 

6.  Opća bolnica „Hrvatski ponos“ 

 Suronjina 12, 360 osoba 

7.  Dom za starije i nemoćne osobe 

 Kneza Domagoja 5, 80 osoba 

8.  Kino dvorana doma HV 

 Zvonimirova 34, 180 osoba 

9.  Crkva Sv. Ante 

 Zvonimirova 46, 100 osoba 
10. Mala športska dvorana 

 Zvonimirova 7, 600 osoba 

11. Pučko otvoreno učilište Knin 

 IV. Gardijske brig. bb ,130 osoba 
 

Za zbrinjavanje ljudi potrebno je odrediti mjesta – zone, izvan 

djelokruga ugroza. 
 

 KLASA: 810-01/14-01/11 

 URBROJ: 2182/10-01-14-2 

 Knin, 30. srpnja 2014. godine 
 

GRAD KNIN 

GRADSKO VIJEĆE 
 

     PREDSJEDNIK 

              Marinko Tokmakčija 

__________________________________________________ 
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          Na temelju članka 13. Zakona o zaštiti od požara 

(„Narodne novine“ broj: 92/10), Programa aktivnosti u       

provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za    

Republiku Hrvatsku u 2014. godini („Narodne novine“ broj: 

23/14), te čl. 33. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik     

Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09, 3/13 i 11/13-pročišćeni 
tekst), Gradsko vijeće Grada Knina na 11. sjednici dana 30. 

srpnja 2014. godine  donosi 
 

OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI GRADA   

KNINA ZA LJETNU SEZONU 2014. 
 

1. VATROGASNE POSTROJBE: 

 

- JVP Grada Knina i DVD - Knin dužni su izvršiti pregled  

stanja tehnike i opreme, te ih dovesti i održavati u ispravnom 

stanju, kadrovski se ekipirati radi brže i učinkovitije            

intervencijske osposobljenosti postrojbi. 

- Svakodnevno dežurstvo u DVD-u Knin uvodi se u vremenu 

od 8,00-20,00 sati u periodu od 01. 06. 2014. godine  do 30. 

09. 2014. godine. 

- Popisi djelatnika interventnih grupa utvrđeni su prije 01. 06. 

2014. godine radi organiziranja dodatne edukacije i             

uvježbavanja grupa, te upoznavanja i razrade detalja           

funkcioniranja sustava za ljetnu sezonu 2014. 

- JVP Grada Knina uvodi dežurstvo u pojačanom režimu;   

obustava godišnjih odmora, uvođenje pasivnog dežurstva,  

narastanje postrojbe prema indeksu opasnosti od  01. 06. 2014. 

godine, na temelju procjene hidrometeoroloških prilika, a u 

suradnji sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom. 
 

2. VATROGASNE INTERVENCIJE: 

 

Vatrogasne postrojbe dužne su na dojavu u što      

kraćem roku izići na intervenciju sa svom raspoloživom     
snagom i tehnikom. Kod izlaska na intervenciju DVD mora 

imati u svojoj postrojbi dežurnu osobu zaduženu za prijenos 

informacija radi bolje i učinkovitije komunikacije postrojbi na 

terenu i VOC Šibenik. 

Kad vatrogasne postrojbe zaprime direktne dojave 

dužne su odmah izvijestiti VOC-Šibenik o izlasku na          

intervenciju. VOC-Šibenik zadužen je za praćenje, prikupljanje 

i prosljeđivanje informacija i koordinaciju zapovijedanja na  

intervencijama, koje se obavljaju na području Šibensko-

kninske županije. 

VOC-Šibenik vrši postupak podizanja vatrogasnih 

postrojbi prema Planovima intervencija gradova, općina i   

županije. 

Za sve intervencije obvezno je uredno voditi i       

ispunjavati dojavnice, te dostavljati dojavnice samo            
samostalnih intervencija (intervencija u kojima ne sudjeluje 

JVP) u       VOC-Šibenik na tel./fax. 347-153 odmah nakon 

intervencije, radi unosa podataka u bazni sustav. 

 Za potrebe intervencija desantiranjem na                

nepristupačne terene na području naše županije  bit  će        

angažirane   vatrogasne   desantne   grupe   koje   su  obučene  

za   takve intervencije prema Planu i programu obuke         

desantnih grupa, i to: 
 

JVP Knin                                             20 vatrogasaca 

 

    Za potrebe desantiranja koristit će se nogometno   

igralište u Kninu. Za potrebe prijevoza gasitelja noću koristi se 

heliodrom u vojarni ''Bribirskih knezova'' Šibenik, koji ima 

kompletnu opremu za noćno slijetanje. 
 

   3. INTERVENCIJE IZVAN ŽUPANIJE / ISPOMOĆ: 

 

Temeljem  članka  36.  Zakona  o  vatrogastvu  (NN  

broj: 106/99, 117/01,  36/02, 96/03,  139/04,  174/04, 38/09    i 

80/10)  na raspolaganje Glavnom vatrogasnom zapovjedniku  

za  nastali  događaj širih razmjera JVP Knin dužna je staviti 

slijedeće snage i tehniku: 

 

      Auto cisternu   3+3 vatrogasca 

 

4. ZAPOVIJEDANJE: 
 

  Člankom 33. Zakona o vatrogastvu (NN broj: 106/99, 

117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) definiran 

je način zapovijedanja na intervenciji. Temeljem navedenoga 
članka, vatrogasnom intervencijom zapovijeda zapovjednik u 

vatrogasnoj postrojbi koja je prva započela intervenciju.  

Kad je na mjesto događaja prva izašla vatrogasna  

postrojba DVD-a zapovjednik te postrojbe zapovijeda do    

dolaska JVP kada zapovijedanje intervencijom preuzima      

zapovjednik u toj vatrogasnoj postrojbi.  

Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom       

intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama 

nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju 

odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji 

preuzima zapovijedanje intervencijom.  

Sve pozivne intervencije u područjima izvan područja 

JLS, tj. na područjima susjednih općina vršiti će se sukladno 

zakonski predviđenom postupku. Kad događaj prelazi granice 

grada zapovijedanje preuzima zapovjednik vatrogasnih       

postrojbi ili županijski vatrogasni zapovjednik.  

Kod izvanrednih situacija/složeni požari, tehnološki akcidenti i 

elementarne nepogode/aktivira se: 
 

ŽUPANIJSKO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO 

 koje sačinjavaju sljedeći  djelatnici: 
 

1. Županijski vatrogasni zapovjednik: 

- DARKO DUKIĆ,  tel. 219 138, 200 836   
  mob.  098/266 000  ili  091/230 5668. 
 

2. Pomoćnik za operativno rukovođenje: 

- IVO BILIĆ, Zapovjednik JVP Drniš,  tel.  886 574,   

  mob.  098/409 950, 

- VOLIMIR MILOŠEVIĆ, Zapovjednik JVP Šibenik,   

  tel. 212  058,   mob. 098 /523 497, 

- MLADEN JELIĆ,  Zapovjednik JVP Knin,  tel. 664 991,         

  mob. 098/406 846, 

- IVICA BEGIĆ,   Zapovjednik  JVP  Vodice,    

  tel. 441-324,    mob. 098/266 663. 
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Pomoćnik za uporabu zračnih snaga: 

- MARKO IVIĆ,  Zamjenik zapovjednika JVP Knin,   

  tel.  664 991,   mob.  098 /176 2055 

- GORAN BILUŠIĆ, Zapovjednik smjene JVP Šibenik,  

  tel.  212 058,   mob.   098/337 689. 
 

Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo: 

- MARIO VUKUŠIĆ,  Zapovjednik DVD Drniš,    

  mob.  099/230 2800,  
- Zamjenik ANTONIO BEGIĆ,  Zapovjednik DVD-a Pirovac,    

  mob. 098/266 2646. 
 

Pomoćnik za suradnju s vojnim postrojbama: 

- VLADIMIR ERCEG, Zamjenik zapovjednika JVP Šibenik,   

  mob. 099-239 2809, 

- Zamjenik ZVONIMIR KNEZ, Zamjenik zapovjednika   

  JVP Drniš, mob.099-321- 4511. 
 

6. Pomoćnik za civilnu zaštitu: 

- NOVICA LJUBIČIĆ, Pročelnik ureda župana,   

  mob. 091/316 5860, 

- Zamjenik JOSIP ODAK, mob.  099/311 1393. 
 

Pomoćnik za logistiku:  

- BORIS DUKIĆ,   Zapovjednik DVD Zaton,  

  mob.  098/336 155, 

- Zamjenik TOME BELAKUŠIĆ,Zapovjednik DVD Tisno,     

  mob.  098/710 629. 
 

8. Pomoćnik za vezu i komunikaciju:  

- OPERATIVNI DJELATNICI ŽUPANIJSKOG VOC-a    

  112 Šibenik.  
 

9. Pomoćnik za odnose s javnošću:  

- ŽELJKO ČOGA,  VZ  ŠKŽ,   mob.  098/336 673, 

- MIRELA ŽURA,  VZ  ŠKŽ,   mob.  098/991 3015. 
 

5.  PLAN MOTRENJA: 
 

Šumarija Knin izradila je zajedno s JVP Knin i      

drugim pravnim osobama na području Grada Knina Plan    

motrenja.  Prema Planu motrit će se na slijedećim mjestima: 
 

- Knin - motrionica "Brdo Konj", vrijeme motrenja 16  

  sati, 
- Radučić - motrionica "Radučka glavica", vrijeme       

  motrenja 16 sati, 

- Polača - motrionica "Čimburov gaj", vrijeme motrenja              

  16 sati, 

- Oton -  motrionica "Oton", vrijeme motrenja 16 sati, 

- Strmica - Cerovac - motrionica "Strmica", vrijeme   motrenja   

  16 sati, 

- Kistanje- motrionica "Zečevo", vrijeme motrenja 16 sati, 

- Civljane - motrionica "Jojića glavica",  vrijeme motrenja  

  16 sati. 
 

Dojava s navedenih motriteljskih mjesta vrši se na 

telefon 112  tj. mobitelom. Svi motrioci u sustavu radio - veze 

međusobno mogu komunicirati. Iz dosadašnjeg iskustva broj 

novih motriteljskih mjesta nije potreban.  Motriteljsko-dojavna 

služba će raditi od 01. 06. 2014. godine  do  15. 09. 2014.   

godine  i to u vremenu  od 06:00 – 22:00 sati svakodnevno, uz 

mogućnost produžetka aktivnosti za slučaj potrebe. 

U dane vrlo velike opasnosti, a po nalogu VOC-a  

Šibenik vršit će se pojačane ophodnje praćenja i motrenja   

kritičnih vlakova prema redu vožnje na predjelu Pađane.     
Navedena ophodnja i motrenje vršit će se dežurnim smjenama 

interventnih grupa uz korištenje interventnih vozila.  

 

PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE: 

 

Na temelju ovoga programa za 2014. godinu         
prioritetni prostori za gašenje požara otvorenog prostora radi 

bržeg uključivanja zračnih snaga u ispomoć, a naročito kada 

imamo više požara na području Grada Knina su: 

- Šumski kompleksi na području Grada, 

- Šumski kompleksi na području Strmice, 

- Šumski kompleksi na području Polače - Čimburov gaj. 
 

LOGISTIKA: 

 

Kod dugotrajnih intervencija, odnosno nakon 3 sata 

dostavlja se pitka voda na teren, a hrana nakon 5 sati. Za     

vrijeme intervencije prva 3 sata vatrogasne postrojbe dužne su 

osigurati pitku vodu ili primjereni napitak. Distribucija hrane 

na teren vršit će se kombi-vozilima vatrogasnih postrojbi. 

          Postrojbe  koje imaju  kombi-vozila   dužna  su  na  

svom  prostoru  staviti vozilo s vozačem  na   raspolaganje  

zapovjedniku   intervencije. Troškove  ishrane  gasitelja za 1. i 

2. stupanj   osigurava  općina  i  grad   na prostoru  na kojem  je 

nastao događaj.   Za 3. stupanj sredstva se osiguravaju u     

proračunu županije, a za 4. i 5. stupanj sredstva se osiguravaju 

iz državnog proračuna. Cijela organizacija ishrane će se      

rješavati u suradnji s restoranom PU Šibensko-kninske i     

Vatrogasne zajednice županije. 
 

PRIMJENA:  

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u "Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 KLASA: 810-01/14-01/10 

 URBROJ: 2182/10-01-14-2 

 Knin, 30. srpnja 2014. godine 
 

GRAD KNIN 

GRADSKO VIJEĆE 
 

     PREDSJEDNIK 

              Marinko Tokmakčija 

__________________________________________________ 
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 Na temelju članka 90.a Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 19/13 – 

pročišćeni tekst), članka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i   

područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 

28/10), te članka 33. stavka 1. točke 31. Statuta Grada Knina 

(„Službeni vjesnik  Šibensko-kninske županije“ broj 7/09, 3/13 
i 11/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Knina, na  

prijedlog gradonačelnice, na 11. sjednici održanoj 30. srpnja 

2014.  godine, donosi 
 

O D L U K U 

 o izmjeni Odluke o plaći i drugim pravima                

gradonačelnika i zamjenika  

gradonačelnika iz radnog odnosa 
 

Članak 1. 

U Odluci o plaći i drugim pravima gradonačelnika i 

zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županje“, broj 15/10 i 4/12) članak 5.       

mijenja se i glasi: 

„Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti     

gradonačelnik i njihovi zamjenici ostvaruju pravo na plaću, 

odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada propisana 

posebnim zakonom, a vrijeme obavljanja dužnosti uračunava 

im se u staž osiguranja.“. 

 Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana   

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 
 

 KLASA: 120-01/10-01/5 
 URBROJ: 2182/10-01-14-6 

 Knin, 30. srpnja 2014. godine 
 

GRAD KNIN 

GRADSKO VIJEĆE  
    

     PREDSJEDNIK           

              Marinko Tokmakčija 

__________________________________________________ 
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Izdavač: GRAD KNIN, dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin 

Uredništvo: Slaven Ivić, ing.el., Nenad Damjanović, dipl.oec., Sanja Lozančić, dipl.iur. 

tel: 022/664-410, fax 022/660-445 

e-pošta: grad@knin.hr 

www.knin.hr 

Tisak: Grad Knin 


