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            I. GRADSKO VIJEĆE   

 

 

Na temelju članka 15. Zakona 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  i 19/13 -  pročišćeni tekst), članka 

13.-15. u svezi članka 33. stavka 1. točke 12.   Statuta  

Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske       

županije“ broj 7/09, 3/13 i 11/13 - pročišćeni tekst), 

Gradsko vijeće Grada Knina na 15. sjednici održanoj  

dana 14. siječnja 2015. godine, donijelo je 

 

   ODLUKU  

 

o uspostavi prijateljstva i suradnje "5 hrvatskih            
kraljevskih gradova"- Grada Biograda na Moru, 
Grada Nina, Grada Solina, Grada Knina u         
Republici Hrvatskoj i Općine Tomislavgrad,  Bosna  
i  Hercegovina,  Federacija Bosne i Hercegovine,      
Hercegbosanska županija 

 

               Članak 1. 

 

 Utvrđuje se da između Grada Biograda na Moru, 
Grada Nina, Grada Solina, Grada Knina u Republici   
Hrvatskoj i Općine Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina, 
Federacija Bosne i Hercegovine, Hercegbosanska       
županija –   "5  hrvatskih kraljevskih gradova", postoji  
interes za suradnju radi postizanja učinkovitije  turističke 
promidžbe i zajedničkih projekata prema fondovima   
Europske unije, utemeljenih na kulturno-gastronomskoj 
suradnji s naglaskom na prekograničnu suradnju s       
Općinom Tomislavgrad. 

   Članak 2. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Knina da    
potpiše Povelju o prijateljstvu i suradnji sa                   
gradonačelnicima Grada Biograda na Moru, Grada Nina, 
Grada Solina u Republici Hrvatskoj i Općine               
Tomislavgrad, Bosna i  Hercegovina,  u tekstu koji čini 
sastavni dio ove Odluke. 

 

       Članak 3. 

 

 Ova Odluka i potpisana Povelja iz ove Odluke 
objavit će su u "Službenom glasilu Grada Knina". 

 

KLASA: 900-01/15-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-15-3 

Knin, 14. siječnja 2015. godine 

                                                             PREDSJEDNIK 

                                                     Marinko Tokmakčija 

 

POVELJA 

 

o uspostavi prijateljstva i suradnje "5 hrvatskih    
kraljevskih gradova"- Grada Biograda na Moru, 

Grada Nina, Grada Solina, Grada Knina u Republici 
Hrvatskoj i Općine Tomislavgrad,                            

Bosna i Hercegovina,   Federacija Bosne i               
Hercegovine, Hercegbosanska županija 

 

        I.    

Grad Biograda na Moru, Grad Nin, Grad Solin, Grad 

Knin u Republici Hrvatskoj i Općina Tomislagrad,Bosna 

i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,         

Hercegbosanska županija – "5 hrvatskih kraljevskih    

gradova", vezani kulturološkom bliskošću koja proizlazi 

iz zajedničke prošlosti, te prepoznavši zajedničke        

mogućnosti u  razvijanju i širenju odnosa u svrhu        

ostvarivanja zajedničkih ciljeva na dobrobit svojih      

građana, uspostavljaju međusobnu suradnju i                

prijateljstvo. U skladu s tim sklapaju ovu Povelju koja se 

temelji na međusobnom razumijevanju, ravnopravnosti 

interesu za buduću zajedničku suradnju. 

        II. 

Cilj Povelje je ostvarivanje zajedničkih interesa i        

promicanje suradnje na kulturno-gastronomskom        

području s  naglaskom na prekograničnu suradnju s    

Općinom Tomislavgrad, a radi postizanja učinkovitije 

turističke promidžbe i zajedničkih projekata prema      

fondovima Europske unije. 

        III. 

U znak prijateljstva kao zalog trajnosti i  prihvaćanja  

zajedničke suradnje na načelima  uzajamnosti i                  

ravnopravnosti, međusobnog uvažavanja i poštovanja,                

gradonačelnici Grada Biograda na Moru, Grada Nina, 

Grada Solina, Grada Knina te načelnik Općine            

Tomislavgrad, potpisuju ovu Povelju. 

 

 

 

GRAD BIOGRAD NA MORU   GRAD NIN 

Gradonačelnik      Gradonačelnik                                

Ivan Knez    Emil Čurko 

     

GRAD SOLIN     GRAD KNIN 

Gradonačelnik    Gradonačelnica 
Blaženko Boban   Josipa Rimac 
       
   

OPĆINA TOMISLAVGRAD 

Načelnik 

Ivan Vukadin 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-08/14-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-15-13 

U Kninu, 1. travnja 2015. godine  

 

 Na temelju članka  14. Zakona o proračunu 

( „Narodne novine“, broj 87/08, 36/09, 46/09, 136/12 i 

15/15) i    članka 33. stavka 1. točke 4. 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), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 16. sjednici održanoj dana 1.travnja  2015.   

godine, donosi 

ODLUKU 

o Izmjeni Odluke o izvršenju Proračuna 

 Grada Knina za 2015. godinu uz Rebalans 

 

Članak 1. 

 U Odluci o izvršenju Proračuna Grada Knina za 

2015. godinu („Službeno glasilo Grada Knina “ broj   

4/14),  članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi: 

Proračun Grada Knina za 2015. godinu planiran je u    

iznosu od 65.206.500,00 kuna i sastoji se od općeg i   

posebnog dijela. Ukupni prihodi i primitci planirani su u 

iznosu od 65.206.500,00 kuna, a ukupni rashodi i izdatci 

u iznosu od 56.947.000,00 kuna. Razlika prihoda i      

primitaka u odnosu na rashode i izdatke u iznosu od 

8.259.500,00 kuna odnosi se na višak prihoda i primitaka  

za pokriće prenesenog manjka prihoda i primitaka iz   

prethodnih  perioda. 

   Članak 2. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

                                                                                                                                               

             PREDSJEDNIK 

                                                     Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE  

 

 Na temelju članka 15. Zakona 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  i 19/13 -          

pročišćeni tekst), članka 14. i članka 33. stavka 1. točke 

12. 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), Gradsko 

vijeće Grada     Knina, na 16. sjednici od 1. travnja  2015. 

godine, donosi 

 

O D L U K U  

o uspostavi prijateljstva i suradnje između  

Grada Knina i Grada Vukovara 

I. 

  

 Ovom Odlukom prihvaća se inicijativa vijećnika 

Gradskog vijeća Grada Knina Nadomira Tadića Šutre za 

uspostavljanje prijateljskih odnosa i suradnje s Gradom 

Vukovarom u okviru njihovog samoupravnog djelokruga, 

od obostranog interesa. 

 

        II. 

 

 Sadržaj, područje i oblici suradnje iz točke I. ove 

Odluke utvrđeni su Poveljom o prijateljstvu i suradnji 

između Grada Knina i Grada Vukovara, koja je sastavni 

dio ove Odluke. 

 

III. 

 

 Ovlašćuje se gradonačelnica Grada Knina da s 

gradonačelnikom Grada Vukovara potpiše Povelju o   

prijateljstvu i suradnji između Grada Knina i Grada       

Vukovara iz točke II. ove Odluke nakon ispunjenja uvjeta 

iz članka 16. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 

 

       IV.  

 

 Ova Odluka zajedno s tekstom Povelje dostavit 

će se Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, u skladu 

sa Zakonom.    

 

       V. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

Potpisana Povelja iz točke II. ove Odluke objavit će se u 

„Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

KLASA: 900-01/14-01/35 

URBROJ: 2182/10-01-15-5 

Knin,  1. travnja 2015. godine     

      

               

              PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija  
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GRADSKO VIJEĆE  

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici od 1. travnja 2015. godine,  donosi 

 

ODLUKU 

o uključenju  u  Akciju   „Gradovi i općine – prijatelji  

djece“ 

 

Članak  1. 

 

Ovom  Odlukom  Grad Knin se opredjeljuje za 

provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela,       

ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, 

vezanih za uključenje u Akciju „Gradovi  i općine -    

prijatelji djece“. 

             Članak 2. 

 

Aktivnosti usmjerene na stjecanje počasnog    

naziva „Grad Knin – prijatelj  djece“  temeljit će se  na 

sljedećim dokumentima: 

 

1. Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja sadrži  

četiri opća načela: 

 

- djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju „neovisno 

o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri,            

političkom ili drugom mišljenju, nacionalnom, 

etičkom ili društvenom porijeklu, vlasništvu, 

teškoćama u razvoju, rođenju ili drugom      

statusu djeteta, njegova roditelja  ili zakonskog 

skrbnika“, 

 

- djeca imaju pravo na životni razvoj u svim   

vidovima života uključujući fizički, emotivni, 

psihosocijalni, kognitivni, društveni i kulturni, 

 

- pri donošenju svih odluka ili izvršenja           

postupaka koji utječu na dijete, ili na djecu  kao 

skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta. 

To se odnosi kako na odluke koje  donose     

vladina, upravna ili zakonodavna  tijela, tako i  

na odluke  koje donosi  obitelj, 

 

 

 

 

- djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u 

rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov   

život i dopustiti im slobodu izražavanja           

mišljenja. Ona imaju pravo izreći  svoja gledišta 

koja se moraju ozbiljno uzeti u obzir. 

 

  2. Nacionalnoj strategiji za prava djece u  Republici  

 Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine čiji su      

 strateški ciljevi: 

 

      - unapređivanje sustava i osiguravanje usluga  

prilagođenih djeci u pet značajnih područja    

života djeteta, odnosno u sustavu pravosuđa,  

sustavu zdravstva, sustavu socijalne skrbi,      

sustavu obrazovanje te u sportu, kulturi i drugim 

aktivnostima slobodnog vremena, 

- eliminacija svih oblika nasilja nad djecom, 

- osiguranje prava djece u ranjivim situacijama, 

- osiguranje aktivnog sudjelovanja djece.  

  

   3. Europskoj povelji o sudjelovanju mladih u     

životu općina i regija Vijeća Europe koja  je   

načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, 

putokaz lokalnoj samoupravi i  upravi, kao i  

mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što 

većeg  broja djece i mladih u životu svojih     

gradova, posebice u procesima odlučivanja o 

pitanjima koja utječu na kvalitetu njihovog    

života.  

 

Članak 3. 

 

Cilj Akcije „Gradovi  i općine - prijatelji djece“                         

ostvaruje se na četiri  međuovisna načina i to: 

 

- poticanjem svih sudionika na udruženo i      

koordinirano djelovanje radi osiguranja uvjeta 

za kvalitetan život i dobrobit djece u našem 

gradu, 

 

- evidentiranjem postignutih rezultata, 

 

- medijskim praćenjem dometa akcije, 

 

- dodjeljivanjem javnog priznanja za ispunjenje 

zahtjeva akcije u obliku počasnog naziva 

„Grad Knin -  prijatelj djece“. 
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  Članak 4. 

 

U cilju operacionalizacije obveza utvrđenih u 

članku 2. ove Odluke, Gradsko vijeće Grada Knina,    

donijet će Program projekta „Grad Knin – prijatelj      

djece“,  za period od 2015. do 2017. godine. 

  Članak 5. 

 

Temeljem Programa projekta „Grad Knin -     

prijatelj djece“, Gradsko vijeće svake će godine, prilikom 

donošenja proračuna Grada Knina, donositi operativni 

dokument – Izvedbeni  plan ostvarivanja prava i potreba  

djece u Gradu Kninu, za narednu godinu. 

  Članka 6. 

 

Grad Knin će svake godine u povodu Dječjeg 

tjedna analizirati ostvarivanje dokumenata iz članaka 4. i  

5. ove Odluke i utvrđivati mjere za njihovo unapređenje. 

  Članak 7. 

 

Koordiniranje svih aktivnosti prema pravilima 

Akcije „Gradovi  i općine - prijatelji djece“ provodit će 

Gradski koordinacijski odbor Grada Knina za provedbu 

Akcije „Gradovi  i općine - prijatelji djece“. 

Odluku o imenovanju članova Gradskog         

koordinacijskog odbora donijet će gradonačelnica Grada 

Knina u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove      

Odluke. 

               Članak 8. 

 

Svi administrativni poslovi vezani uz provođenje 

Akcije voditi će se u Upravnom odjelu za lokalnu       

samoupravu i društvene djelatnosti. 

  Članak 9. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

KLASA: 900-01/15-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin,  1. travnja 2015. godine  

 

 

                                       

                                                         PREDSJEDNIK 

                                                      Marinko Tokmakčija  

 

GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o    

savjetima mladih ("Narodne novine'',  broj 41/14. - u 

daljnjem tekstu: Zakon) i članka 33a. 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), Gradsko vijeće Grada 

Knina, na 16. sjednici održanoj 1. travnja 2015. godine, 

donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina 

 
I. OPĆE ODREDBE 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom uređuje se osnivanje Savjeta 

mladih Grada Knina (u nastavku teksta: Savjet), njihov 

djelokrug rada, postupak izbora članova i zamjenika    

članova Savjeta, te druga pitanja bitna za rad Savjeta 

mladih.   

                         Članak 2. 

 

 Savjet se osniva kao savjetodavno tijelo Grada 

Knina, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese 

mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o  

upravljanju javnim poslovima od interesa i značaj za  

mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život, te i 

nformiranje i savjetovanje mladih Grada Knina. 

 

Članak 3. 

 
  Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju   

rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako 

na muški i ženski spol. 

 

 
II. BROJ I SASTAV ČLANOVA SAVJETA 

 

 

Članak 4. 

 

 Savjet ima sedam (7) članova, u dobi od 15 do 29 

godina.U Savjet se biraju mladi koji u trenutku            

podnošenja kandidature za članstvo u Savjet imaju     

navršenih petnaest godina života, koji imaju prebivalište 

ili boravište na području Grada Knina, tako da se koliko 

je to moguće osigura ravnomjerna zastupljenost različitih 

dobnih skupina, prema vrstama školske i studentske    

populacije mladih, te zastupljenost mladih iz reda onih 

koji se profesionalno ili volonterski bave stručnim radom 

iz pojedinih područja djelokruga rada Savjeta od interesa 
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III. NAČIN IZBORA ČLANOVA SAVJETA 

 

Članak 5. 

 
 Članove Savjeta bira Gradsko vijeće Grada     

Knina na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura u 

skladu sa Zakonom kojim se uređuje sastav lokalne i  

područne (regionalne) samouprave, Statutom Grada   

Knina, Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Grada    

Knina,     Zakonom o savjetima mladih i ovom Odlukom.          

Kandidature za članove Savjeta i njihove    zamjenike 

temeljem javnog poziva za isticanje kandidature ističu 

udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema             

djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 

učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih 

stranaka, sindikalnih i strukovnih organizacija u          

Republici Hrvatskoj i neformalnih skupina mladih 

(skupina od najmanje 30 mladih). 

Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka ovoga   

članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove 

Savjeta predložiti i zamjenika za svakog kandidata za 

člana Savjeta. 

 

Članak 6. 

 

 Gradsko vijeće Grada Knina pokreće postupak 

biranja članova Savjeta i njihovih zamjenika donošenjem 

odluke o objavi javnog poziva. Postupak izbora iz stavka 

1. ovoga članka počinje objavom javnog poziva za      

isticanje kandidatura. Javni poziv za podnošenje          

prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mora     

sadržavati: 

 - opis postupka izbora sukladno Zakona o        

   savjetima mladih, 

 - uvjete za isticanje kandidatura propisane       

   Zakonom, 

 - rokove za prijavu, 

 - rok u kojem će biti provedena provjera               

   zadovoljavanja formalnih uvjeta  

               prijavljenih kandidata, te 

 - rok izbora članova i zamjenika članova Savjeta. 

 Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama 

Grada Knina, te u sredstvu javnog priopćavanja najmanje 

tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta. 

 Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 

dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku.  

 

Članak 7. 

 

 Pisane i obrazložene kandidature za izbor        

članova Savjeta sastavljene sukladno objavljenom      

javnom pozivu i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji      

predaju Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 

Grada Knina, prema uputama iz javnog poziva. 

Prijedlog iz stavka 1. ovog članka obvezno sadrži: 

 - naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja, 

 - podatke o kandidaturi (ime i prezime, datum i 

 godina rođenja, prebivalište ili boravište, presliku 

 osobne iskaznice ili prijave boravišta), 

   - obrazloženje prijedloga. 

Prijedlog kandidata i njihovih zamjenika koji je          

nepravodoban, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se 

razmatrati. 

 

Članak 8. 

 

 Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća 

Grada Knina obavlja provjeru formalnih uvjeta            

prijavljenih kandidata u roku od 10 dana od isteka roka 

za podnošenje prijava. 

Nakon obavljene provjere formalnih uvjeta  prijavljenih 

kandidata, Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća 

Grada Knina u roku od 15 dana od   isteka roka za      

podnošenje prijava sastavlja izvješće o provjeri           

formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih   kandidatura.     

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih   

kandidatura  dostavlja se Gradskom vijeću Grada Knina, 

te se  objavljuje na mrežnim stranicama Grada i u      

sredstvu  javnog  priopćavanja.  

 

Članak 9. 

 

 Ako su podnositelju prijedloga za izbor           

kandidata savjeta u postupku podnošenja prijedloga    

povrijeđena prava, ovlašteni predlagatelj ima pravo žalbe. 

Žalba se podnosi Odboru za statut, poslovnik i propise 

Gradskog vijeća u roku od 48 sati od dana odbijanja    

prijama prijedloga. O podnesenoj žalbi Odbor je dužan 

odlučiti u roku 48 sati od dana podnošenja žalbe. Odboru 

za statut, poslovnik i propise Gradskog vijeća provjerava 

formalnu ispravnost odbijenog prijedloga kandidata za 

izbor članova Savjeta i njegova je odluka konačna. 

 

 

Članak 10. 

 

Gradsko vijeće Grada Knina na prvoj sjednici 

nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja 

izvješće o provjeri formalnih uvjeta. Nakon rasprave o 

izvješću o provjeri formalnih uvjeta Mandatno           

povjerenstvo Gradskog vijeća Grada Knina provodi     

postupak  glasovanja i izbora članova i zamjenika       

članova Savjeta. Gradsko vijeće Grada Knina tajnim   

glasovanjem s popisa važećih kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta bira članove i zamjenike    

članova Savjeta.  

 

 

Članak 11. 

 

Popis važećih kandidatura utvrđuje se na način 

da se ime i prezime kandidata na listi navodi prema    

redoslijedu zaprimljenih pravovaljanih prijedloga. Lista 

sadrži: - naznaku predlagatelja, - ime i prezime kandidata 

i zamjenika, te - datum i godinu rođenja. Glasovanje se 

obavlja zaokruživanjem broja ispred onoliko kandidata 

na listiću koliko po ovoj Odluci ima članova Savjeta.  
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Članak 12. 

 

U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog 

dva ili više kandidata s jednakim brojem glasova,        

glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja 

članova Savjeta između onih kandidata koji u prvom   

krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.    

Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi 

Savjeta. Rezultati izbora za članove i zamjenike članova 

Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Grada   

Knina u roku od 48 sati od utvrđivanja rezultata te u 

dnevnom tisku.  

 

IV. KONSTITUIRANJE SAVJETA  

Članak 13. 

 

Prvu sjednicu Savjeta saziva predsjednik     

Gradskog vijeća, u roku od 30 dana od dana objave    

rezultata izbora. Predsjednik Gradskog vijeća             

predsjedava sjednici do izbora predsjednika Savjeta.   

Savjet se smatra konstituiranim izborom predsjednika 

Savjeta. Obavijest o konstituiranju Savjeta objavljuje se 

na mrežnim  stranicama Grada Knina te u sredstvima  

javnog  priopćavanja.  

 
Članak 14. 

 

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 

biraju i razrješuju članovi Savjeta većinom glasova svih 

članova Savjeta. Mandat predsjednika i zamjenika     

predsjednika Savjeta je tri godine i istovjetan je s      

mandatom članova Savjeta. Ako predsjednik Savjeta   

bude razriješen prije isteka mandata, postupak izbora 

predsjednika provodi se na isti način i po istom postupku, 

a njegov mandat traje do isteka mandata članova Savjeta 

izabranih na redovitim izborima.  

 

 

V. MANDAT ČLANOVA  

Članak 15. 

 
Mandat članova Savjeta traje tri godine i mogu 

biti ponovno birani za člana Savjeta. Mandat članova 

Savjeta počinje danom konstituiranja Savjeta i traje do 

stupanja na snagu Odluke Gradskog vijeća Grada Knina 

o objavljivanju javnog poziva za izbor članova Savjeta 

mladih. Gradsko vijeće Grada Knina razriješit će člana 

Savjeta i prije isteka mandata, i to: 

 - na osobni zahtjev člana Savjeta, 

 - ako neopravdano izostane s najmanje 50%     

    sjednica Savjeta u godini dana, 

 - ako je pravomoćnom sudskom presudom      

    osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora 

    u trajanju dužem od šest (6) mjeseci, 

 - ako odjavi prebivalište ili boravište s područja   

    Grada Knina. 

Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat    

člana Savjeta. Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje 

prestankom mandata člana Savjeta.  

 

VI. DJELOKRUG RADA 

 

Članak 16. 

 

 U okviru djelokruga rada Savjet: 

-bira predsjednika i zamjenika predsjednika  

Savjeta,  

- donosi Poslovnik o svom radu,  

- osniva stalne i povremene radne skupine, te              

bira i razrješava članove radnih skupina,  

- donosi program rada za svaku kalendarsku                 

godinu,   

- raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima     

značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima 

 iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od     

interesa za mlade, 

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća       

inicira u predstavničkom tijelu donošenje     

odluka  od značaja za mlade, donošenje        

programa i drugih akata od značenja za        

unaprjeđivanje  položaja mladih na području 

grada, raspravu o pojedinim pitanjima  od    

značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na  

području Grada Knina, te način rješavanja    

navedenih pitanja. 

-putem svojih predstavnika sudjeluje u radu   

Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, 

mjera, programa i drugih akata od osobitog  

značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na 

području grada davanjem  mišljenja, prijedloga 

i preporuka o pitanjima i  temama od interesa za 

mlade, 

-sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju         

provedbe lokalnih programa za mlade, daje 

 pisana očitovanja i prijedloge nadležnim     

tijelima o potrebama i problemima mladih, a po 

potrebi predlaže i donošenje programa za      

otklanjanje nastalih problema i poboljšanje  

položaja mladih, 

-potiče informiranje mladih o svim pitanjima     

značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, 

međusobnu suradnju savjeta mladih u       

Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu 

iskustava s organizacijama civilnoga društva i 

odgovarajućim tijelima drugih zemalja, 

- predlaže i daje na odobravanje Gradskom      

vijeću program rada popraćen financijskim  

planom radi ostvarivanja programa rada       

Savjeta, 

- po potrebi poziva predstavnike tijela Grada 

Knina na sjednice Savjeta,  

   - potiče razvoj financijskog okvira provedbe   

politike za mlade  i podrške razvoju               

organizacija mladih i za mlade, te sudjeluje u 

programiranju prioriteta natječaja i određivanje 
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  kriterija financiranja organizacija mladih i za    

   mlade. 

- obavlja i druge savjetodavne poslove od         

   interesa za mlade.  

 

 

VII. NAČIN RADA SAVJETA 

 

 

Članak 17. 

 

Savjet mladih predstavlja predsjednik Savjeta. 

Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga        

spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik 

predsjednika Savjeta.  

 

Članak 18. 

 

Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao 

redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta. 

Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan sazvati 

najmanje jednom svaka tri mjeseca. Predsjednik Savjeta 

dužan je na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta     

sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta u roku od 15 dana od 

dana dostave zahtjeva.  

 

Članak 19. 

 

Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može     

odlučivati i donositi akte, ako je na sjednici nazočna   

većina članova Savjeta.  

Savjet odlučuje većinom glasova nazočnih  članova, ako 

ovom Odlukom i Zakonom o savjetima  mladih nije 

drukčije određeno.  

Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici  

Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pri tom ima 

sva prava i obveze člana Savjeta.  

Član Savjeta koji ima osobni interes u donošenju odluka 

o nekim pitanjima, može sudjelovati u raspravi o tom 

pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.  

Smatra se da je član Savjeta osobno zainteresiran ako se 

odlučuje o pitanjima u vezi s projektima u kojima       

sudjeluje osobno ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on 

ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta ujedno i član 

pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.  

 

 

Članak 20. 

 

U radu Savjeta mogu sudjelovati i osobe koje 

nisu članovi Savjeta, ako svojim radom mogu pridonijeti 

boljem radu savjeta u pripremi stručnih podloga za     

zauzimanje stajališta u postupku izrade, donošenja i    

provedbe programa rada Savjeta i drugih akata iz        

djelokruga rada Savjeta, te davanju mišljenja, prijedloga i     

preporuka Gradskom vijeću u vezi s donošenjem odluka i 

programa od interesa za mlade. Osobe iz stavka 1. ovoga 

članka sudjeluje u radu Savjeta, ali bez prava glasovanja 

na sjednicama Savjeta. 

Na sjednice Savjeta se, prema potrebi, pozivaju i      

predstavnici pojedinih tijela Grada, ako to zahtijeva     

sadržaj dnevnog reda o kojem raspravlja i odlučuje    

Savjet.  

 

VIII. POSLOVNIK O RADU I PROGRAM RADA 

SAVJETA 

 

Članak 21. 

 

 

Savjet donosi Poslovnik o svom radu, kojim se 

pobliže uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih    

skupina, postupak izbora i razrješenja predsjednika i 

zamjenika predsjednika Savjeta i članova radnih skupina 

Savjeta u skladu s ovom Odlukom. Poslovnik o radu   

Savjeta donosi se većinom glasova svih članova Savjeta.  

 

Članak 22. 

 

Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji 

donosi većinom glasova svih članova Savjeta. Program 

rada se donosi za kalendarsku godinu, a sadržava        

godišnje aktivnosti Savjeta u skladu s njegovim           

djelokrugom rada, i to: 

 - sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe   

    lokalnog programa djelovanja za mlade,  

 - suradnja s drugim savjetodavnim tijelima       

    mladih u Republici Hrvatskoj  i inozemstvu,  
 - konzultiranje s organizacijama mladih o tema 

    ma bitnim za mlade, 

 - suradnja s tijelima jedinica lokalne i područne  

    (regionalne) samouprave u politici prema      

     mladima, 

 - ostale aktivnosti važne za rad Savjeta i         

    poboljšanje položaja mladih.  

Program rada Savjeta obuhvaća i ostale sadržaje u sklopu 

djelokruga rada savjeta za poboljšanje položaja mladih, 

uključivanje mladih u razrješavanje njihovih problema i 

lokalnu zajednicu, te organiziranje tematskih foruma, 

tribina i radionica radi boljeg informiranja mladih i     

suradnje s mladima u Republici Hrvatskoj i šire.   

 

Članak 23. 

 

 

Ako su programom rada Savjeta za provedbu 

planiranih sadržaja predviđena financijska sredstva, ta 

sredstva, na temelju financijskog plana, osiguravaju u 

proračunu Grada Knina u skladu sa Zakonom, ovom   

Odlukom i Statutom Grada Knina. 

Program rada Savjeta donosi se i podnosi na               

odobravanje Gradskom vijeću Grada Knina najkasnije do 

30 rujna tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu. 

O svom radu Savjet podnosi godišnje izvješće Gradskom 

vijeću Grada Knina do 31. ožujka tekuće godine za    

prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje                 

Gradonačelniku koji ga objavljuje na mrežnim            

stranicama Grada.  
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IX. RADNE SKUPINE SAVJETA  

 

 

Članak 24. 

 

Savjet, prema potrebi osniva stalne i povremene 

radne skupine za pripremu i provedbu programa rada 

Savjeta i lokalnih programa za bolji položaj mladih i   

razrješavanje problema mladih. U radne skupine, osim 

članova Savjeta, mogu birati, bez prava glasa, i stručnjaci 

iz pojedinih područja za koja se osnivaju radne skupine, a 

koji mogu svojim stručnim znanjima utjecati na bolju 

pripremu programa i njihovo ostvarivanje. Prema potrebi, 

radne skupine sudjeluju u organiziranju foruma, tribina, 

predavanja i radionica za pojedine specijalizirane        

sadržaje od interesa za mlade.  

 

 
X. FINANCIRANJE, PROSTORNI I DRUGI        

UVJETI ZA RAD SAVJETA  

 

 

Članak 25. 

 

Sredstva za rad Savjeta, prostorne i druge        

materijalne uvjete za rad Savjeta osigurava Grad.        

Financijska sredstva za rad Savjeta sukladno                

mogućnostima  osiguravaju se u proračunu Grada Knina. 

Stručne i administrativne poslove za potrebe rada Savjeta 

obavlja Upravni odjel u čijem su djelokrugu  poslovi  

vezani za Savjet mladih. 

Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad. 

Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova       

prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, kao i drugih 

putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu a 

odnose na troškove organiziranja tribina i predavanja u 

Gradu Kninu, kao i troškove puta i noćenja za             

sudjelovanja na seminarima i drugim vrstama predavanja 

i okupljanja mladih, a vezano za primjenu Zakona o     

savjetima mladih. 

 

 

 

XI. ODNOS SAVJETA MLADIH,  GRADSKOG   

VIJEĆA I GRADONAČELNIKA  

 

 

Članak 26. 

 

Gradsko vijeće Grada Knina sve pozive i        

materijale te zapisnike s održanih sjednica dostavlja   

Savjetu, te je obvezno i na drugi prikladan način          

informirati Savjet o svom radu, a na prijedlog Savjeta 

raspravit će i pitanja od interesa za mlade.  

Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a  najmanje   

svaka tri mjeseca održava zajednički sastanak sa         

Savjetom na kojeg prema potrebi poziva i članove Vijeća, 

a može pozvati i stručnjake iz pojedinih područja. 

 

 

 Članak 27. 

 

Gradonačelnik po potrebi, a najmanje svaka tri 

mjeseca održava zajednički sastanak sa Savjetom na   

kojem raspravlja o pitanjima od interesa za    mlade, o 

suradnji i drugim pitanjima. Gradonačelnik svakih šest 

mjeseci pisanim putem obavještava  Savjet o svojim   

aktivnostima od važnosti i interesa za mlade.  

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 28. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od 

dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“.  

 

 

KLASA:119-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-2 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

               

                PREDSJEDNIK 

    Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE  

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u   

lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 

novine“, broj 28/10) i članka 33. stavka 1. točke 31.    

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), 

Gradsko vijeće Grada Knina, na prijedlog                    

gradonačelnice, na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. 

godine, donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o  koeficijentima 

        za obračun plaće službenika i namještenika  

 

Članak 1. 

 

Odluka o koeficijentima za obračun plaće       

službenika i namještenika (,,Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj 1/14 i 5/14 i „Službeno glasilo 

Grada Knina“, broj 4/14), u članku 2. u tabelarnom     

prikazu,  u potkategoriji: „viši savjetnik“,  mijenja se    

kako slijedi:      

 naziv radnog mjesta pod rednim brojem 9.: 

„viši savjetnik za društvene djelatnosti i socijalnu skrb“,  

zamjenjuje se novim nazivom koji glasi: „viši savjetnik 

za obrazovanje, kulturu i socijalnu skrb“. 
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Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

KLASA: 120-01/14-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-15-15 

Knin,  1. travnja 2015. godine 

 

                 PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija 

———————————————————————  

GRADSKO VIJEĆE  

 

 Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina na 

16. sjednici, održanoj dana 1. travnja 2015. godine,     

donosi 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o  učlanjivanju u Lokalnu akcijsku 

grupu  

  u zaleđu Šibensko-kninske županije  

 

Članak 1. 

 

Odluka o  učlanjivanju u Lokalnu akcijsku grupu 

u zaleđu Šibensko-kninske županije (,,Službeni vjesnik  

Šibensko-kninske županije“, broj 3/13 i „Službeno glasilo 

Grada Knina“, broj 4/14), u članku 2., mijenja se na način 

da se umjesto „Ljubice Ukić“ za predstavnika Grada   

Knina u procesu formiranja LAG-a u zaleđu                

Šibensko-kninske županije imenuje „Danijela Merša“ . 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

KLASA: 900-01/13-01/3   

URBROJ: 2182/10-01-15-11 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

              PREDSJEDNIK  

    Marinko Tokmakčija 

 

GRADSKO VIJEĆE  

 

 Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina na 

16. sjednici, održanoj dana 1. travnja 2015. godine,     

donosi 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o  suosnivanju Lokalne akcijske 

grupe „Dinara 1831“ 

 

Članak 1. 

 

Odluka o suosnivanju Lokalne akcijske grupe 

„Dinara 1831“ (,,Službeni vjesnik Šibensko-kninske   

županije“, broj 10/13  i „Službeno glasilo Grada Knina“, 

broj 4/14), mijenja se na način da članak 2. sada glasi: 

  „Grad Knin će u skupštini LAG-a „Dinara 1831“     

predstavljati  Danijela Merša.“ 

 
Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

KLASA: 900-01/13-01/3   

URBROJ: 2182/10-01-15-12 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

           PREDSJEDNIK 

               Marinko Tokmakčija    

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE  

KLASA:351-04/10-01/3 

URBROJ:2182/10-01-15-27 

Knin, 01. travnja 2015. godine  

 

 Na temelju članka  21.  Zakona  o održivom                

gospodarenju  otpadom  (NN broj: 94/13)  i  članka 33. 

Statuta Grada Knina  („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“, broj: 07/09,  3/13 i 11/13 - pročišćeni 

tekst  i  „Službeno  glasilo grada Knina“  broj: 4/14), 

Gradsko  vijeće  Grada Knina  na 16.  sjednici održananoj 

dana  01. travnja  2015. godine donosi  
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O D L U K U 

          o donošenju izmjena i dopuna Plana   

  gospodarenja otpadom 

          Grada Knina za razdoblje od 2010.- 2017.  

   godine 

 

                       Članak 1. 

 

Donose  se  izmjene i  dopune  Plan gospodarenja  

otpadom  Grada Knina za razdoblje od   2010.   -  2017.    

godine,  usvojenog   Odlukom  o  donošenju   plana     

gospodarenja otpadom Grada Knina za razdoblje   2010. -

2017. godine koju je donijelo Gradsko  vijeće  Grada  

Knina na 16.  sjednici održanoj dana  29.  ožujka  2011. 

godine („Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije“ 

br: 5/11), izrađene  od  strane  tvrtke  DLS Rijeka,      

oznake: RN: 2014/0039,  iz prosinca 2014. godine 

                                                                    

            Članak. 2. 

 

Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom 

Grada Knina  za razdoblje od 2010. - 2017. godine      

sastavni su dio ove Odluke. 

 

                       Članak 3. 

 

 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana od 

dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina”. 

 

                   PREDSJEDNIK 

                Marinko Tokmakčija  

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 100. točke 6. Zakona o       

prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj          

76/07,38/09,55/11,90/11,50/12,55/12) i članka 33.Statuta 

Grada Knina (Službeni vjesnik Šibensko-kninske        

županije broj 7/09, 03/13 i 11/13-pročišćeni tekst)   

Gradsko vijeće grada Knina na 17. sjednici  od             

24. travnja 2015. godine donosi 

 

 

ODLUKU  

o donošenju ciljanih izmjena i dopuna Prostornog  

plana uređenja Grada Knina 

 

 

       

Članak 1. 

 

 Donose se ciljane izmjene i dopune Prostornog  

plana uređenja Grada Knina (Službeni vjesnik  Šibensko-

kninske županije broj 5/03,5/12 ) - u daljnjem tekstu: 

PPUG ili prostorni plan. 

Članak 2. 

 

 U članku 8.stavak 1. iza riječi „Zakonom“ briše 

se tekst i zamjenjuje novim tekstom koji glasi“i            

odredbama ovog Prostornog plana“. 

 

Članak 3. 

 

 U članku 9.u točki 5. iza teksta „sukladno       

posebnim  propisima:“briše se tekst i zamjenjuje novim 

tekstom koji glasi: 

 -vojarna „A. Matijaš-Pauk“ Knin sa vježbalištem, 

 -vojarna „Kralj Zvonimir “Knin sa vježbalištem, 

 -Zapovjedništvo Knin, 

 -vojno skladišni kompleks  „Golubić“, 

 -bivši vojno skladišni kompleks  „Pađene“, 

 -vojni poligon „Crvena zemlja“. 

 

Sukladno članku 123.stavak 5. Zakona o zaštiti prirode 

(Narodne novine broj 80/13)  područje od posebnog    

interesa za obranu-vojni poligon „ Crvena zemlja“ se ne 

nalazi u obuhvatu prijedloga za zaštitu prirode.“  

 

Članak 4. 

 

 U članku 14.,stavak 4. se briše i zamjenjuje    

novim stavkom koji glasi:  

„Ako građevna čestica graniči s vodotokom, udaljenost 

regulacijske linije čestice od granice vodnog dobra ne 

može biti manja od 20,0 m osim u slučaju rekonstrukcije 

postojećih građevina.Građevna čestica ne može se       

osnivati na način koji bi onemogućavao uređenje korita i 

oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok 

vode ili pristup vodotoku. 

   Članak 5. 

 

 U članku 28. briše se podtočka b) i zamjenjuje 

novom podtočkom koja glasi : 

„b)  zona gospodarske namjene  “(I1,I2,I3)“ smještena je 

uz državnu cestu D1 (s obje strane ceste) u naselju      

Oćestovo,veličine cca. 44,25  ha (33,75 ha +10,50ha)“.  
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Omogućava se detaljnije razgraničenje u odnosu na    

značaj i moguću namjenu  planirane gospodarske zone     

( I1, I2 i I3) smještene južno uz državnu cestu D1 u     

naselju Oćestovo  i planirane gospodarske zone (I1, I2 i 

I3) smještene sjeverno uz državnu cestu D1 u naselju 

Oćestovo. 

U navednim zonama moguće je planirati prostor za    

smještaj solarnih elektrana površine od minimalno 3,0 do 

maksimalno 15,0 ha, u ukupnoj maksimalnoj površini od 

15,0 ha po jedinici lokalne samouprave, na podobnim 

lokacijama poštujući kriterije navedene u ovom članku. 

Ukupna površina od 15.0 ha za smještaj solarnih        

elektrana za  obuhvatu PPUG-a Knina planira se u      

predmetnoj gospodarskoj zoni u naselju Oćestovo.  

Dio predmetne gospodarske zone (I1, I2 i I3) smješten 

sjeverno uz državnu cestu D1 u naselju Oćestovo s      

površinom od cca. 10.50 ha u cijelosti je namjenjen za  

smještaj i realizaciju solarnih elektrana tj. u zonu za    

proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora        

energije. 

Zapadni dio planirane gospodarske zone (I1, I2 i I3) 

smještene južno uz državnu cestu D1, u naselju          

Oćestovo , površine  cca. 4.50 ha namjenjen za  smještaj i 

realizaciju solarne elektrane, tj. u zonu za proizvodnju 

električne energije iz obnovljivih izvora energije.  

Kako je smještena neposredno uz postojeće državne ceste 

i u blizini Nacionalnog parka Krka, zona treba zadovoljiti 

propisane  kriterije zaštite okoliša (tla, zraka i voda).     

Za planiranu gospodarsku zonu u naselju Oćestovo     

predviđa se  lokacija uređaja za pročišćavanje.Planirani 

sustav vodoopskrbe i odvodnje predmetne gospodarske 

zone prati trase prometnica D1 i D59 i spojen je na      

sustav vodoopskbe i odvodnje Grada Knina.Uređaj za      

prečišćavanje potrebno je pozicionirati  izvan granica 

Nacionalnog parka „Krka“ i zona sanitarne zaštite      

izvorišta.Precizna pozicija uređaja za pročišćavanje i   

trasa vodoopskrbe i odvodnje predmetne gospodarske 

zone  definirati će se u skladu s posebnim uvjetima     

nadležnih tijela. Planirani uređaj za pročišćavanje i trase 

vodoopskrbe i odvodnje prikazani su na kartografskom 

prikazu br. 2.3“ Infrastrukturni  sustavi i                       

mreže ,vodnogospodarski sustav, obrada, skladištenje i 

odlaganje otpada. 

Područja za smještaj sunčanih elektrana i lokacijski uvjeti 

za iste se mogu odrediti sukladno odredbama za gradnju 

građevina gospodarske namjene ovog PPUG-a uz     

primjenu slijedećih kriterija: 

-   sunčeve elektrane ne mogu se planirati u područjima 

zaštićenih prirodnih vrijednosti i   prirodnih  vrijednosti  

predloženih za zaštitu PPUŽ Šibensko-kninske  županije, 

vrijednim i osobito vrijednim poljoprivrednim            

površinama, 

-  ukoliko se sunčeve elektrane planiraju u  području   

Ekološke mreže RH potrebno ih je  planirati na            

lokacijama na kojima je očekivani utjecaj minimalan, 

- infrastrukturne površine namijenjene za  smještaj      

sunčevih elektrana primarno se planiraju na područjima 

gdje već postoji odgovarajuća    infrastruktura,  

- infrastrukturne površine namijenjene za smještaj       

sunčevih elektrana moraju biti udaljene od  građevinskih 

područja naselja najmanje 500 m, od koridora planirane 

brze željeznice, autoceste i brze ceste 300 m, te od       

koridora ostalih javnih cesta 100m, 

- infrastrukturne površine namijenjene za smještaj        

sunčevih elektrana ne mogu se planirati na  terenima  

nagiba većeg od 15% prirodnog terena, 

-  smještaj kolektora i/ili panela mora biti takav da ne   

stvara svjetlosnu refleksiju prema  građevinama u kojima 

borave ljudi (stalno ili  povremeno) i prema  javnim   

prometnicama, 

-   smještaj kolektora i/ili panela mora biti na način da se 

ne poremeti biljni i životinjski svijet (razmak, visina   

stupa), 

-    tvari štetne za okoliš (toksične tvari, hidraulična ulja, 

maziva, plinove, PVC materijale i drugo) koje     nastaju 

na ovim infrastrukturnim površinama potrebno je zbrinuti 

sukladno važećim propisima o okolišu i otpadu. 

Smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage manje 

od 200 kW moguće je planirati unutar zona gospodarske 

namjene samo ukoliko se kolektori i/ili paneli postavljaju 

na postojeće ili planirane građevine kao i na postojeće ili 

planirane nadstrešnice.  

Smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela unutar    

navedenih zona moguće je planirati i na negradivom   

dijelu parcele na način da se ne zauzima više od 20% 

ukupne površine parcele te da je tlo ispod ovako         

postavljenih kolektora i/ ili panela i dalje ozelenjeno.  

Uvjeti za gradnju određuju se sukladno odredbama za 

gradnju građevina gospodarske namjene ovog  PPUG. 

Izuzetno je u gospodarskim zonama moguće planirati 

smještaj kolektora i/ili fotonaponskih panela snage veće 

od 200kW na zasebnim parcelama unutar zone ukupne 

površine ne veće od 2% površine zone. 

Unutar građevinskih područja naselja, osim područja koja 

su zaštićena kao kulturno dobro, smještaj kolektora i/ili 

panela snage manje od 200 kW moguće je planirati samo 

ukoliko se kolektori i/ili paneli postavljaju na postojeće 

ili planirane građevine kao i na postojeće ili planirane 

nadstrešnice. Kada se postavljaju na kosim krovovima 

moraju biti smješteni u ravnini krovne plohe. 

Daljnje planiranje novih područja za smještaj građevina 

za korištenje obnovljivih izvora energije temeljit će se na 

Programu provedbe Strategije energetskog razvitka    

Republike Hrvatske. 

Smještaj građevina u kojima se koristi biomasa za       

proizvodnju energije moguć je unutar izdvojenih zona 

gospodarske namjene. Uvjeti za gradnju određuju se    

sukladno odredbama za gradnju gospodarskih građevina 

ovog  PPUG-a. Parkiranje je potrebno predvidjeti u    

okviru svake pojedinačne građevne čestice, ovisno o   

potrebama, a u skladu s odredbama PPUG-a koje se    
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odnose na promet u mirovanju.  

Preostali dio zone planirane gospodarske zone (I1, I2 i 

I3) smještene južno uz državnu cestu D1, u površini od 

cca. 29.25 ha namijenjen je  gradnji i uređenju            

radne,proizvodne, skladišno-servisne zone u kojoj se  

mogu smjestiti i sadržaji veleprodaje i sl. Kako je       

smještena neposredno uz postojeće državne ceste i u   

blizini Nacionalnog parka Krka, radna zona treba        

zadovoljiti propisane kriterije zaštite okoliša (tla, zraka i 

voda ). Uvjeti gradnje utvrđeni su sukladno odredbama 

za gradnju građevina gospodarske namjene ovog     

PPUG-a. Parkiranje je potrebno predvidjeti u okviru   

svake  pojedinačne građevne čestice, ovisno o potrebama, 

a u skladu s odredbama PPUG-a koje se odnose na     

promet u mirovanju. 

Ozelenjavanje je potrebno uz obodni rub zone,  kako bi 

se ista vizualno odvojila od okolnih prometnica.                  

Uz  postojeću cestu omogućava se gradnja benzinske  

postaje (jednostrana ili dvostrana). Parkiranje je potrebno 

predvidjeti u okviru svake pojedinačne građevne čestice, 

ovisno o potrebama, a u skladu s  odredbama plana. 

 

Članak 6. 

 

 U članku 42.u stavku 1. iza teksta „sigurnosnim 

zonama za:“briše se tekst i zamjenjuje novim tekstom 

koji glasi:“ 

 -vojarna „A. Matijaš-Pauk“ Knin sa vježbalištem 

 -vojarna „Kralj Zvonimir “Knin sa vježbalištem 

 -Zapovjedništvo Knin 

 -vojno skladišni kompleks  „Golubić“ 

 -bivši vojno skladišni kompleks  „Pađene“ 

 -vojni poligon „Crvena zemlja“. 

Sukladno članku 123,stavak 5.Zakona o zaštiti prirode

(Narodne novine broj 80/13)  područje od posebnog   

interesa za obranu-vojni poligon „ Crvena zemlja“         

ne može biti  u obuhvatu prijedloga za zaštitu prirode.“  

 

Članak 7. 

 

 U članku 44. iza  stavka 7. i teksta „odredbi za            

provođenje predmetnog plana.“ dodaje se novi stavak 

koji glasi: 

Bivši skladišni kompleks smješten uz rijeku Krku,       

sjeverno od Atlagića mosta planira se  kao zona         

ugostiteljsko turističke namjene (T1, T2 i T3). 

Uz uvjet zadržavanja postojećih gabarita postojeće      

građevine skladišnog kompleksa mogu se dijelom ili u 

cijelosti , prenamjeniti u ugostiteljsko turističku namjenu 

(npr.hostel i sl.)  ili ugostiteljsko turističku namjenjenu -

autokamp. 

Planom se dopušta realizacija i sadržaja akvaparka uz 

uvjet ishođenja propisanih suglasnosti nadležnih tijela. 

Za predmetnu ugostiteljsko-turističku zonu propisuje se 

poštivanje  slijedećih uvjeta: 

 -poštivanje zatečene prirodne                              

 vegetacije,prirodnih djelova obale Krke   i drugih         

 vrijednosti prostora; 

 -smještajne jedinice ne smiju se pozicionirati 

 unutar pojasa od najmanje 25 m od obalne linije, 

 -jednom kamp mjestu pripada površina od       

 minimalno 100 m2. 

 - smještajne jedinice se ne mogu povezivati s 

 tlom na čvrsti način,a prateći sanitarni i  drugi 

 sadržaji moraju biti smješteni u postojećim       

 građevinama bivšeg  skladišnog kompleksa ili 

 izgrađeni najmanje 50m od obalne linije, 

 -kod rekonstrukcije postojećih građevina ili    

 njihove zamjene u istim gabaritima može se za

 držati   postojeći građevinski pravac  i ako je na 

 manjoj udaljenosti od propisane, uz zadržavanje 

 postojeće izgrađenosti građevne  čestice i          

 koeficijenta iskoristivosti. 

Planom se dopušta mogućnost realizacije nove             

trafostanice u sklopu predmetnog kompleksa nekadašnjih 

skladišta uz Krku. 

Na kartografskim prikazima plana prikazan je             

maksimalni obuhvat ugostiteljsko-turističke zone,a    

stvarni obuhvat  zone utvrditi će se u skladu s uvjetima 

nadležnih javnopravnih tijela u postupku ishođenja akta 

za predmetni zahvat u prostoru.““ 

 

Članak 8. 

 

 U članku 44. iza  stavka 8. i teksta „koeficijenta           

iskoristivosti.“ dodaje se novi stavak koji glasi : 

 

„Dio športsko-rekreacijske zone (cca 40 ha), smještene 

na dijelu omeđenom: planiranom južnom obilaznicom 

grada Knina, lokalnom cestom za Biskupiju, velikim  

Šarenim jezerom i rijekom Kosovčicom planira se kao 

zona ugostiteljsko-turističke namjene i zona rekreacijske 

namjene autokamp (T3). 

 

Za predmetnu ugostiteljsko-turističku zonu propisuje se 

poštivanje  slijedećih uvjeta: 

 -poštivanje zatečene prirodne vegetacije,  

prirodnih  djelova obale Šarenog jezera  i  drugih             

vrijednosti prostora; 

 -smještajne jedinice ne smiju se pozicionirati 

 unutar pojasa od najmanje 25 m od obalne linije, 

 -jednom kamp mjestu pripada površina od       
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 -smještajne jedinice se ne mogu povezivati s 

 tlom na čvrsti način,a prateći sanitarni i  drugi 

 sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 50m od 

 obalne linije.Na kartografskim prikazima plana 

 prikazan je maksimalni obuhvat  ugostiteljsko- 

 turističke zone,a stvarni obuhvat  zone utvrditi će 

 se u skladu s uvjetima nadležnih javnopravnih 

 tijela u postupku ishođenja akta za predmetni 

 zahvat u prostoru.“ 

 

Članak 9. 

 

 U članku 49. iza stavka 5. dodaje se tekst: 

„Područjem Grada Knina prolaze državne ceste 

-D1 G.P.Macelj (gr.R.Slovenije)-Krapina-Zagreb-

Karlovac-Gračac-Knin-Brnaze- Split (D8) 

-D 33 G.P. Strmica (gr. BIH) – Knin –Drniš-čvorište  

Vidici (D8) 

-D 59 Knin (D1)-Kistanje- Bribirske Mostine- Putičanje- 

Kapela (D8). 

 

Navedene ceste su ucrtane i označene u PPUG Knina u 

skladu s važećom odlukom o razvrstavanju javnih cesta 

(„Narodne novine“ broj 66/13). 

Od planiranih cesta područjem Grada Knina prolazi trasa 

planirane brze ceste Šibenik –Drniš- Knin. Za dionicu 

Tromilja –granica BIH  za koju je izrađeno idejno        

rješenje i studija utjecaja na okoliš te ishođeno Rješenje o 

prihvatljivosti zahvata za okoliš.Trasa brze ceste ucrtana 

je u PPUG u skladu s izrađenom studijskom                

dokumentacijom  te se planom čuva koridor ceste u širini 

od 150 metara. 

Područjem Grada Knina prolazi i planirana obilaznica 

Knina za koju je izrađeno idejno rješenje te studija      

utjecaja na okoliš.Trasa planirane obilaznice ucrtana je u 

PPUG te se koridor čuva u širini od 100 metara.U cilju 

zaštite državnih cesta potrebno je poštivati zaštitni pojas 

uz ceste u skladu s člankom 55. Zakona o cestama.“ 

 

Članak 10. 

 

 Tekst članka 64. se briše i zamjenjuje novim 

člankom koji glasi: 

 

„Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama  

( Narodne novine 73/08,90/11,133/12 i 80/13 u daljnjem 

tekstu ZEK)  na područje obuhvata predmetnog  PPUG-a  

primjenjuju se odredbe kojima se uređuje gradnja       

elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge      

povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK- i u    

skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke    

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 

(Narodne novine broj 131/12). Sukladno navedenom 

PPUG  

sadrži smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-

širenje postojeće elektroničke komunikacijske              

infrastrukture kako slijedi: 

Novu  elektroničku  komunikacijsku infrastrukturu za 

pružanje javnih komunikacijskih usluga putem          

elektroničkih komunikacijskih vodova treba odrediti    

planiranjem koridora prema  slijedećim načelima: 

 -za međunarodno, magistralno ili međumjesno             

 povezivanje: podzemno slijedeći koridore       

 prometnica ili željezničkih pruga ,a tek iznimno i 

 izvan koridora prometnica ili željezničkih 

 pruga samo radi bitnog skraćivanja trasa           

 vodeći računa o pravu vlasništva, 

 -za grad Knin: podzemno u zoni pješačkih staza 

 ili zelenih površina, 

 -za ostala naselja: podzemno ili nadzemno u zoni 

 pješačkih staza ili zelenih površina, 

 -za izgrađenu elektroničku komunikacijsku     

 infrastrukturu za pružanje javnih                      

 komunikacijskih usluga planira se dogradnja  

 odnosno rekonstrukcija te eventualno proširenje 

 radi implementacije novih tehnologija i/ili      

 kolokacija odnosno potreba novih operatora   

 vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od 

 strane svih operatora. 

 -novu elektroničku komunikacijsku                 

 infrastrukturu za pružanje komunikacijskih     

 usluga putem elektromagnetskih valova ,bez   

 korištenja vodova, potrebno je odrediti              

 planiranjem postave baznih stanica i njihovih 

 antenskih sustava na antenskim prihvatima na 

 izgrađenim  građevinama i rešetkastim i/ili 

 jednocijevnim stupovima u gradu Kninu i          

 naseljima u obuhvatu  

 PPUG- a,bez detaljnog definiranja (točkastog             

 označavanja) lokacija različito za 

 -grad Knin i to posebno za brdovite dijelove 

 grada, 

 -ostala naselja i to posebno za brdovita i  

 ravničasta područja, 

vodeći računa o mogućnosti pokrivanjatih područja     

radijskim signalom koji će se emitirati radijskim         

sustavima smještenim  na te antenske prihvate (zgrade i/

ili stupove) uz načelo zajedničkog korištenja od strane 

svih operatora-koncesionara gdje god je to moguće.  

 

Planske smjernice za izgradnju nove i rekonstrukciju-

širenje postojeće elektroničke komunikacijske             

infrastrukture utvrđuju se kako slijedi: 

Planiranje položaja elektroničke komunikacijske          

infrastrukture i druge povezane opreme u pokretnim   

komunikacijskim mrežama (samostojećih antenskih   
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stupova) utvrđuje se na temelju podloge koju čini       

objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske       

infrastrukture (u daljnjem tekstu: objedinjeni plan). 

Objedinjeni plan buhvaća usklađene planove svih        

operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, 

s najmanjim potrebnim brojem samostojećih antenskih 

stupova u svakoj županiji i Gradu Zagrebu.  

 

Odredbama za provođenje PPUG Knina  ne  umanjuju se 

i/ili ograničavaju elektroničke komunikacijske zone koje 

su definirane  na temelju objedinjenog plana i  prikazane 

su  u grafičkom dijelu  predmetnog  prostornog plana. 

 

Unutar građevinskog područja samostojeći antenski    

stupovi planiraju se u industrijskim i poslovnim zonama. 

Iznimno, (uz ishođenje propisanih suglasnosti kojima se 

potvrđuje da nema opasnosti po zdravlje stanovništva i uz 

suglasnost predstavničkog tijela Knina koje donosi ovaj 

plan), samostojeći antenski stupovi mogu se planirati i u 

stambenim i mješovitim zonama, gdje su građevine    

pretežito (80% i više) u visini koja ne prelazi prizemlje i 

dva kata, ako kvalitetno pokrivanje radijskim signalom 

planirane elektroničke komunikacijske zone polumjera 

do 500 m ne bi bilo moguće postavljanjem antenskih   

prihvata u industrijskim i poslovnim zonama. 

 

Uz ishođenje propisanih suglasnosti kojima se             

potvrđuje da nema opasnosti po zdravlje stanovništva i uz 

suglasnost predstavničkog tijela Knina moguće je       

odrediti elektroničku komunikacijsku zonu za smještaj 

samostojećeg antenskog stupa u polumjeru od 1000 do 

3000 m, unutar koje je moguće postaviti samo jedan   

antenski stup. Iznimno,uz ishođenje naprijed navedenih 

suglasnosti, moguće je postaviti dodatni antenski stup 

unutar jedne elektroničke komunikacijske zone ako je to 

uvjetovano ograničenjima utvrđenim u objedinjenom   

planu.Novi samostojeći antenski stup planira se na     

udaljenosti od postojećeg antenskog stupa koja u        

najmanjoj mjeri utječe na okoliš, na način da se ovisno o 

lokacijskim i prostornim uvjetima određuje elektronička 

komunikacijska zona unutar koje je moguće postaviti 

samo jedan antenski stup. 

 

 

Planiranje svjetlovodne distribucijske mreže  

 

Svjetlovodne distribucijske mreže planiraju se u skladu s 

pravilima struke, na način da omoguće razvoj             

elektroničkih komunikacijskih mreža otvorenog pristupa, 

imajući u vidu namjenu građevina na području planiranja 

te planirani broj/kapacitet svjetlovodnih niti po korisniku 

usluga. 
 
Svjetlovodna distribucijska mreža planira se kao           

jedinstvena mreža u skladu s načelom zajedničkog      

korištenja, koja može zadovoljiti sve potrebe korisnika 

usluga. 

Područje svjetlovodne distribucijske mreže planira se na 

način da omogućuje pružanje elektroničkih                  

komunikacijskih usluga te upravljanje, daljinska mjerenja 

i nadzor komunalnih sustava. 

 

Područje obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže 

utvrđuje se ovisno o broju i kapacitetu izgrađenih i      

planiranih korisničkih jedinica. Korisničkim jedinicama u 

smislu mogućnosti povezivanja na svjetlovodnu          

distribucijsku mrežu smatraju se jedinice u stambenim i 

poslovnim građevinama te razni komunalni objekti 

(semafori, trafo-stanice, precrpne stanice, nadzorne      

kamere i slično). 

 

Područje svjetlovodne distribucijske mreže planira se na 

način da omogući povezivanje svih postojećih i           

planiranih građevina i objekata na tu mrežu. Područja su 

logične cjeline s obzirom na mogućnosti povezivanja   

sučelja vanjske pristupne elektroničke komunikacijske 

mreže građevine ili objekta tog područja do                 

distribucijskog čvora (pristupnog čvora).  

 

Zamišljena pravocrtna linija, koja povezuje sučelje    

vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže 

građevine ili objekta i distribucijski čvor (pristupni čvor), 

u pravilu mora obuhvatiti područja pokrivanja            

svjetlovodne distribucijske mreže, kako bi se izbjeglo 

nepovezivanje manjih dijelova određenog područja ili 

nepovezivanje određenih objekata na mrežu. 

 

Područje svjetlovodne distribucijske mreže ovisi o broju 

korisnika izračunatom na način da se određuju područja 

koja obuhvaćaju, u pravilu, od 500 do 1500 korisničkih 

jedinica. 

 

Kabelska kanalizacija 

 

U urbanim područjima u pravilu se planira gradnja      

kabelske kanalizacije bez obzira na broj planiranih kabela 

elektroničke komunikacijske mreže. 

 

Trase kabelske kanalizacije gradova i naselja planiraju se 

podzemno u zonama pješačkih staza ili zelenih površina, 

gdje god je to moguće, ili prema načelu gradnje           

integrirane infrastrukture. 

Prigodom određivanja položaja kabelskih zdenaca u    

prostoru, određivanja njihove međusobne udaljenosti i 

odabira tipičnih profila cijevi kabelske kanalizacije uzet 

će se u obzir svojstva i značajke svjetlovodnih kabela i 

svjetlovodnih vlakana, kao što su male dimenzije,        

tehnološki složenija izrada nastavaka te slabljenje na 

mjestu spojeva. 

Trase kabelske kanalizacije planiraju se s obje strane  

ulice u građevinskom području, a s jedne strane ceste 

izvan građevinskog područja. Na križanjima i spajanjima 

ulica i cesta potrebno je planirati prijelaze kabelske     

kanalizacije na drugu stranu ulice ili ceste.Kapacitet   

kabelske kanalizacije planira se na način da omogući   

postavljanje najmanje: 
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 -četiri cijevi unutar stambenog naselja po 

 glavnim trasama kabelske kanalizacije, 

 -dvije cijevi unutar stambenog naselja po 

 odvojcima i ograncima kabelske    kanalizacije, 

 - šest cijevi unutar poslovnih   i   stambeno-

 poslovnih zona, 

 - dvije cijevi uz lokalne i županijske ceste, 

 - četiri cijevi uz međužupanijske i magistralne 

 ceste te u pojasu autocesta  

 

Gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture 

 

U svrhu gradnje samostojećeg antenskog stupa nije      

potrebno formirati posebnu građevnu česticu, već se    

aktom, kojim se odobrava gradnja, ako se takav akt i  

zdaje, ili projektnom dokumentacijom samo određuje 

obuhvat zahvata. 

 

Samostojeći antenski stup, koji se planira na novoj      

lokaciji, mora imati značajke koje omogućuju prihvat 

svih zainteresiranih operatora pokretnih komunikacija i 

drugih korisnika, osim u iznimnim slučajevima kad radi 

zaštite prostora, prirodne ili kulturne baštine nadležno 

središnje tijelo državne uprave ne odredi drukčije. 

 

Ako je unutar planirane elektroničke komunikacijske  

zone već izgrađen samostojeći antenski stup koji nema 

slobodan prostor za prihvat drugih operatora, tada je   

moguće graditi zamjenski antenski stup ili rekonstruirati 

postojeći antenski stup. Iznimno, ako gradnja zamjenskog 

antenskog stupa ili rekonstrukcija postojećeg antenskog 

stupa nije ostvariva, moguće je graditi novi antenski stup 

za druge operatore na temelju propisane suglasnosti    

nadležnog tijela.  

 

U provedbenim dokumentima prostornog uređenja      

planira se uporaba postojećeg slobodnog prostora u    

izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije 

mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele. 

 

Ako na području planirane svjetlovodne distribucijske 

mreže ne postoji provedbeni dokument prostornog       

uređenja ili taj dokument ne sadrži planirane lokacije   

distribucijskih čvorova, distribucijski čvor smješta se u 

tipskom uličnom ormaru i postavlja nad trasom postojeće 

kabelske kanalizacije. 

 

Međunarodno,magistralno i međumjesno povezivanje 

omogućava se uz koridore prometnica ili željezničkih 

pruga. Iznimno kada je to moguće,samo radi bitnog   

skraćivanja trasa ,koridor se može planirati i izvan      

koridora prometnica  ili željezničkih pruga vodeći računa 

o pravu vlasništva. 

Sustav komutacije u jednom komutacijskom čvorištu 

(AXE Knin) daje rješenje s izdvojenim digitalnim       

stupnjevima i po potrebi pripadajućim digitalnim       

pretplatničkim modulima. Sustav prijenosa se planira u 

cjelini kao digitalni prijenosni sustav. Povećanje TK   

usluga, kapacitet komutacije i prijenosa planirati         

postavljenjem svjetlovodnih kabela kojim se u prsten   

povezuju šire područje. 

Na području obuhvata plana instalirana su tri TK čvorišta

(Knin,Golubić,Strmica) kojem se pridružuju govorne i 

ši rokopojasne  usluge  korisnicima  nase lja 

Knin,Ljubač,Potkonje,Vrpolje,Kovačić,Kninsko polje,dio 

naselja Žagrović,Golubić i Strmica. Čvorišta su            

međusobno kao i prema centrali nacionalne razine vezana 

svjetlovodnim kabelima,a čvorište Strmica bakrenim   

kabelom.Korisnički vodovi kojima su telefonski         

pretplatnici povezani na komutacijska čvorišta,položeni 

su uglavnom podzemno kabelima s bakrenim               

vodičima.Položaji svjetlovodnih spojnih veza prikazani 

su na kartografskom prikazu 2.2 Infrastrukturni sustavi i 

mreže:Elektroenergetika,pošta i telekomunikacije. 

Unutar područja obuhvata predviđena su nova              

komutacijska  čvorišta lokalne razine u mjestima        

Kovačić,Vrpolje,Plavno,Žagrović ,Oćestovo i Polača  

koja bi se povezala svjetlovodnim kabelima. 

Za planirane građevine i sadržaje koje zahtijevaju TK 

priključak potrebno je realizirati 

koridore za postavljanje TK infrastrukture (unutar      

prometnih površina u PVC cijevima, na suprotnoj strani 

od trase elektroenergetske instalacije) te ih povezati na 

postojeću DTK,  u skladu s uvjetima HAKOM-a.Unutar 

koridora prometnica kategoriziranih kao državne ceste 

dopušta se polaganje TK infrastrukture u  isključivo u 

zaštitnom pojasu državnih cesta prema uvjetima          

nadležnih tijela (npr. Hrvatske ceste) . 

Potrebno je postići dobru pokrivenost područja mobilnom 

telefonijom, odnosno sustavom baznih stanica.             

Nove bazne postaje GSM mreže, u pravilu, se              

postavljaju: 

 

 -na udaljenosti od postojećih građevina i 

 -izvan zona zaštite spomenika kulture,                  

 i  povezuju se svjetlovodima. 

 

Svaka postojeća i novoplanirana građevina treba imati 

osiguran priključak na telefonsku mrežu. TK mreža u 

pravilu se izvodi podzemno i to kroz postojeće            

prometnice, prema rasporedu  komunalnih instalacija u 

trupu ceste. Ako se  projektira ili izvodi izvan prometnica 

treba se izvoditi na način da ne ograničava gradnju na  

građevinskim parcelama, odnosno izvođenje drugih     

instalacija. Isto se odnosi i na eventualnu zračnu         

mrežu-vodove. 

Projektiranje i izvođenje TK mreže rješava se sukladno 

posebnim propisima, a prema planskim rješenjima ovog 

prostornog plana. Prioritetna je rekonstrukcija TK mreže 

u Kninu te postupno u ostalim naseljima. Građevine    

telefonskih centrala i dr. uređaja mogu se rješavati kao 

samostalne građevine na vlastitim građevnim parcelama 
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ili unutar drugih građevina kao samostalne funkcionalne 

cjeline. 

Planira se dodatno povezivanje svjetlovodnim kabelima 

dijelova Grada Knina koji još nisu povezani. 

Polaganje kabela potrebno je voditi u koridorima         

postojeće cestovne i željezničke 

infrastrukture. Neophodno je izgraditi preostalu mrežu 

odašiljača kako bi se pokrivenost teritorija što više      

približila 100 % pokrivanju.  

Razvoj telekomunikacijskog prometa u dijelu koji se    

odnosi na izgradnju poslovnih građevina usmjeren je na 

građevinska područja naselja i to prvenstveno u Kninu i 

Strmici te Golubići, Plavnome i Polači. 

Omogućava se gradnja novih i rekonstrukcija postojećih 

telekomunikacijskih uređaja i građevina zavisno o      

potrebnim kapacitetima i tehnološkim unaprjeđenjima. 

Za svaku gradnju koja se nalazi na trasi RR koridora ili u 

njegovoj blizini, bez obzira na karakter gradnje, potrebno 

je utvrditi uvjete smještaja u prostoru u odnosu na       

ograničenja koja uvjetuje RR koridor. Potrebno je       

osigurati optičku vidljivost između GSM bazne postaje 

na brdu Požar i antena na TK centru u Kninu. 

Za građevine koje su više od 35 metara mora se ishoditi 

suglasnost za njihovo lociranje u odnosu na RR koridore. 

 

Članak 11. 

 

 U članku 66. brišu se članak 4. i 5.i iza stavka 3. 

dodaje se tekst: 

 

„Planom se uz postojeće objekte za proizvodnju         

električne energije omogućuje izgradnja i novih uz      

prethodno zadovoljavanje odredbi ovog plana i zakonom 

propisanih uvjeta: 

 -za područja za istraživanje mogućeg smještaja            

 hidroelektrana na rijeci Krki,  

 -za tkz.male hidroelektrane(do 5 MW) na        

 manjim vodotocima uz uvjet da se ne mijenja 

 postojeći hidrološki minimum bez stvaranja    

 akomulacija,  

 -za mogućnost obnove starih mlinica i njihovo 

 korištenje za proizvodnju električne energije 

 (njihove potencijalne lokacije nisu određene u 

 grafičkom dijelu). 

 

Određuju se područja za istraživanje mogućeg smještaja 

hidroelektrane na Krčiću (HE Krčić Donji uz postojeću  

mHE  Krčić Donji) uz uvjet da se poštuju uvjeti zaštite 

prirode, te da objekti u krajobraznom pogledu budu     

prihvatljivi. Detaljni uvjeti korištenja i i uređenja        

definirati će se u uvjetima nadležnih tijela  za predmetni 

zahvat u prostoru,a isti moraju biti u skladu s odredbama 

PPUG Knina i propisima koji reguliraju realizaciju      

predmetnog zahvata u prostoru. 

 

Mlinice se mogu koristiti kao hidroenergetski objekti, ali 

uz uvjet da se obnove i zadrže izvorni izgled,a            

postrojenje za proizvodnju el.energije se može smjestiti u 

unutrašnjost objekta. Za potrebe rada ne sniju se stvarati 

nikakve akomulacije nego se može koristiti samo        

prirodni protok vode kada postoji što se odnosi na cijeli 

tok vodotoka Krčić. Izgradnja malih hidoelektrana      

moguća je uz uvjet da se pri tom ne mijenja postojeći 

hidrološki režim bez stvaranja akomulacije. Detaljni    

uvjeti korištenja i uređenja definirati će se u uvjetima 

nadležnih tijela  za predmetni zahvat u prostoru,a  isti 

moraju biti u skladu s odredbama PPUG Knina i         

propisima koji reguliraju realizaciju predmetnog zahvata 

u prostoru.“ 

Članak 12. 

 

 Tekst članka 81. se briše i zamjenjuje novim 

člankom koji glasi: 

 

Uređenje voda i vodotoka 

 

Područje sjeverno od Atlagića mosta nalazi se u          

poplavnom pojasu rijeke Krke i njenih pritoka             

Kosovčice i Orašnice –nebranjeno poplavno područje za 

izljevanje i prihvaćanje velikih poplavnih voda na        

području Knina. 

Postojeće nebranjene poplavne površine uz velike        

vodotoke Krku,Orašnicu i Kosovčicu treba ostaviti kao 

poplavne retencijske (zelene) površine,a u svrhu         

osiguranja prostora za izlijevanje i prihvaćanje velikih 

poplavnih voda na području Knina. 

U poplavnom inundacijskom pojasu zabranjena je svaka 

gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti     

izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji   

način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, 

te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja   

vodotoka. 

Područje uz rijeku Krku planirano za ugostiteljsko-

turističku namjenu (T1,T2,T3) nalazi se izvan obuhvata 

poplavnih  voda.Prilikom  rekonstrukcije  građevina   

unutar planirane zone ugostiteljsko-turističke namjene 

(T1,T2,T3) mora se uzeti u obzir opasnost od plavljenja  

koja ne smije imati nikakve  ili tek minimalne posljedice 

po objekte ili okoliš.  

 

Reciklažno dvorište planirano je u naselju Knin na rubu 

pojasa plavljenja perioda od tisuću godina (PR1000) te je 

isto potrebno izvesti  na način propisan za gradnju na tlu  

slabe nosivosti te ga zaštititi od plavljenja područja       

tisućugodišnjom velikom vodom kako bi eventualne štete 

po reciklažno dvorište  bile minimalne.Potrebno je da se  
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predmetna zona zaštiti od potencijalnog plavljenja većeg 

od tisućugodišnjeg povratnog perioda (nasipavanje      

terena, izdizanje objekata, i slično).  

 

Plansku osnovu vodnog gospodarstva  čine Strategija 

upravljanja vodama,planovi upravljanja vodnim           

područjima i Plan upravljanja vodama. Strategija        

upravljanja vodama realizira se planovima upravljanja 

vodnim područjima i usklađivanjem  propisa sa           

propisima Europske unije kroz karakterizaciju vodnog 

područja  i izradu plana upravljanja vodama. 

 

Zaštita od štetnog djelovanja rijeke Krke, vodotoka     

Butišnice, Kosovčice i Orašnice, ostalih bujičnih          

vodotokova i odvodnih kanala na području Grada Knina, 

kada može doći do plavljenja, ispiranja, podrivanja ili 

odronjavanja zemljišta i drugih sličnih štetnih pojava, te 

posredno do ugrožavanja života i zdravlja ljudi i njihove 

imovine, te poremećaja u vodnom režimu, će se provoditi 

osiguranjem odgovarajućeg inundacijskog pojasa,       

izgradnjom i održavanjem zaštitnih i regulacijskih vodnih 

građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim              

održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i 

zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema       

programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru    

Plana upravljanja vodama. 

 

U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz 

rijeku Krku treba osigurati inundacijski pojas minimalne 

širine od 10,0 m.U svrhu tehničkog održavanja, te radova 

građenja uz desni nasip Krke i separacijski nasip treba 

osigurati inundacijski pojas minimalne širine od 6,0 m od 

ruba vanjske nožice nasipa. 

 

Za sve ostale vodotoke i vodne građevine (nasipe, crpne 

stanice, obaloutvrde i slično) na području Grada Knina, a 

u svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja treba 

osigurati inudacijski pojas minimalne širine od 5,0 m od 

gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog 

dobra. Ovisno o veličini i stanju uređenosti vodotoka ili 

objekta, širina inundacijskog pojasa, odnosno udaljenost 

izgradnje novih objekata od gornjeg ruba korita, odnosno 

ruba čestice javnog vodnog dobra može biti i manja, ali 

ne manja od 3,0 m, a što bi se utvrdilo vodopravnim   

uvjetima za svaki objekt posebno. 

 

U poplavnom inundacijskom pojasu zabranjena je svaka 

gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti     

izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji   

način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, 

te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja   

vodotoka. Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili 

parcele smještene uz korito vodotoka ili česticu javno 

vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje 

radova na čišćenju i održavanju korita vodotoka, ne smije 

izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na 

komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć        

vodotoka, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme 

izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo 

kakvi materijal u korito vodotoka. 

 

Nebranjene poplavne površine uz velike vodotoke Krku, 

Orašnicu i Kosovčicu zadržavaju se kao poplavne       

retencijske (zelene) površine, a u svrhu osiguranja      

prostora za izljevanje i prihvaćanje velikih poplavnih  

voda na području Knina kako je prikazano na              

kartografskom prikazu broj 3.2 “Uvjeti korištenja-

područja posebnih ograničenja u korištenju“U             

poplavnom inundacijskom pojasu zabranjena je svaka 

gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti 

izgradnja i održavanje vodnih građevina,na bilo koji 

način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, 

te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja 

vodotoka.“ 

 

Izdvojene poplavne lokalitete i određena uska poplavna 

područja uz Orašnicu, Butišnicu ili druge manje vodotoke 

koji se namjeravaju prenamjeniti u stambenu,              

gospodarsku ili neku drugu namjenu sa izgradnjom bilo 

kakvih objekata potrebno je nasipavanjem terena dovesti 

na sigurnosnu visinu iznad kote plavljenja uz              

odgovarajuće očuvanje vodnog režima definirano        

vodopravnim uvjetima. 

 

Za područje uz rijeku Krku i Šarena jezera koje se       

planiraju kao zone  ugostiteljsko-turističke namjene    

obvezno je u postupku planiranja i projektiranja          

izvođenja i korištenja građevina i infrastrukture           

tehničkim rješenjima otkloniti opasnost od plavljenja    

istih uz nikakve ili minimalne štetne posljedice po      

građevine infrastrukturu i okoliš. 

 

Za površine izrazite opasnosti od plavljenja primjenjuju 

se planske smjernice i uvjeti koje utvrđuje nadležno tijelo 

(Hrvatske vode i dr.) u cilju izbjegavanja ili                 

minimaliziranja štetnih posljedica po građevine            

infrastrukturu i okoliš.  

 

Potrebno Postojeća neregulirana korita povremenih     

bujičnih vodotoka i oborinskih kanala je regulacijskim 

radovima povezati i urediti na način da se u kontinuitetu 

sprovedu oborinske i druge površinske vode , a sve u 

skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim  aktima i      

planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno 

rješenje uređenja korita sa svim potrebnim objektima, 

potrebno je u najvećoj mjeri smjestiti na čestice javnog 

vodnog dobra iz razloga izbjegavanja imovinsko -      

pravnih sporova kao i razloga prilagodbe uređenja      

važećoj prostorno - planskoj dokumentaciji, a koje će 

istovremeno omogućiti siguran i blagovremen protok 

voda vodotoka, te održavanje i čišćenje istog.              

Dimenzioniranje korita treba izvršiti za mjerodavnu    

protoku dobivenu kao rezultat hidroloških mjerenja ili 
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kao rezultat primjene neke od empirijskih metoda. 

U iznimnim slučajevima, u svrhu osiguranja i formiranja 

što kvalitetnijeg prometnog koridora, ne isključuje se 

regulacija ili izmještanje manjih vodotoka i kanala u     

obliku odgovarajuće natkrivene armirano-betonske kinete 

(minimalne propusne moći stogodišnja velika voda) i na 

način koji će omogućiti njeno što jednostavnije            

održavanje i čišćenje (natkrivanje izvesti pomičnim    

armiranobetonskim pločama duž što više dionica i sa što 

više revizijskih okana). Trasu regulirane natkrivene     

kinete u sklopu prometnce u pravilu postaviti uz jedan od 

rubova prometnice ili ispod samog pločnika kako bi ostao 

osiguran pojas za česticu javnog vodnog dobra. Izradu 

projektnog rješenja treba uskladiti sa stručnim službama 

Hrvatskih voda. 

Na mjestima gdje trasa prometnice poprečno prelazi   

preko bujičnih vodotoka i odvodnih kanala predvidjeti 

mostove ili propuste takvih dimenzija koji će nesmetano 

propustiti mjerodavne protoke. Ukoliko je potrebno    

predvidjeti i rekonstrukciju postojećih propusta zbog   

male propusne moći ili dotrajalosti.Također treba        

predvidjeti oblaganje uljeva i izljeva novoprojektiranih ili 

rekonstruiranih propusta u dužini min. 3,0 m', odnosno 

izraditi tehničko rješenje eventualnog upuštanja“čistih“ 

oborinskih voda u korita vodotoka kojim će se osigurati 

zaštita korita od erozije i neometan protok vodotoka.  

Detalje upuštanja oborinskih voda investitor treba      

usuglasiti sa stručnim službama nadležnog tijela 

(„Hrvatske vode“). Tijekom izvođenja radova potrebno je 

osigurati neometan protok kroz korito vodotoka. Na   

mjestima gdje prometnica prelazi preko reguliranog    

korita vodoka (trapezno obloženo korito, betonska kineta 

i slično) konstrukciju i dimenzije osnovnih elemenata 

mosta ili propusta sa svim pripadnim instalacijama treba 

odrediti na način kojim se ne bi umanjio projektirani  

slobodni profil korita, kojim će se osigurati statička    

stabilnost postojeće betonske kinete, zidova ili             

obaloutvrde, odnosno kojim se neće poremetiti postojeći 

vodni režim. Os mosta ili propusta postaviti što okomitije 

na uzdužnu os korita, a širina istog treba biti dovoljna za 

prijelaz planiranih vozila. 

Polaganje objekata linijske infrastrukture (kanalizacija, 

vodovod, električni i telekomunikacijski kablovi itd.) 

zajedno sa svim oknima i ostalim pratećim objektima 

uzdužno unutar korita vodotoka, odnosno čestice javnog  

vodnog dobra nije dozvoljeno. Vođenje trase paralelno sa 

reguliranim koritom vodotoka izvesti na minimalnoj  

udaljenosti kojom će se osigurati statička i hidraulička 

stabilnost reguliranog korita, te nesmetano održavanje ili 

buduća rekonstrukcija korita. Kod nereguliranih korita, 

udaljenost treba biti minimalno 3,0 m od gornjeg ruba 

korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra zbog 

osiguranja inundacijskog pojasa za buduću regulaciju. U 

samo određenim slučajevima udaljenost polaganja se   

može smanjit, ali to bi trebalo utvrditi posebnim          

vodopravnim uvjetima i za svaki objekt posebno. 

Područje Knina smješteno je na uljevu vodotoka         

Kosovčice, Orašnice i Butišnice u rijeku Krku te izloženo 

plavljenju većeg ili manjeg inteziteta i učestalosti.         

Za  zone mješovite namjene (M1 i M2)  i zone športske 

namjene-rekreacija (R1) sa gradnjom športskih objekata 

koje su planirane u branjenom području na desnoj obali 

rijeke Krke potrebno je građevine  izvesti  na način 

propisan za gradnju na tlu  slabe nosivosti te ih zaštititi 

od plavljenja područja stogodišnjom velikom vodom 

kako bi eventualne štete po građevine bile                 

minimalne.Dopušta se širenje postojeće gospodarske 

zone sa tvornicom vijaka do pristupne prometnice uz   

uređaj za pročišćavanje uz uvjet  da se predmetna zona 

zaštiti od potencijalnog plavljenja većeg od stogodišnjeg 

povratnog perioda (nasipavanje terena, izdizanje          

objekata, i slično). 

Obzirom da su planom predviđene površine R1 sa 

gradnjom športskih građevina i zona R2 sa izgradnjom 

otvorenih igrališta sa pratećim objektima, smještene u 

stalno plavljenim područjima uz Krku, potrebno je       

otvorena igrališta pozicionirati u djelovima tih područja 

koja će nesmetano plaviti za vrijeme velikih voda rijeke 

Krke. U slučaju  gradnje športskih  građevina i pratećih 

građevina isti se moraju graditi  na način propisan za 

gradnju građevina  na tlu  slabe nosivosti te se moraju  

zaštititi od plavljenja područja stogodišnjom velikom 

vodom kako bi eventualne štete po građevine  bile    

minimalne. 

U zaštitnim zelenim površinama mogu se ,pored       

navedenih građevina, graditi i građevine za zaštitu od 

poplava. 

 

Zaštita voda od onečišćenja i zagađenja 

 

U postupku izrade svih projekata koji se odnose na      

zaštitu voda od zagađenja i onečišćenja, iste je u cijelosti 

potrebno uskladiti s  konceptom odvodnje otpadnih voda 

Grada Knina. 

 

 

Korištenje i gospodarenje vodama 

 

Vodocrpilište Crno vrelo koristi se za opskrbu             

tehnološkom vodom  Hrvatskih željeznica (dizel depo). 

Sadržaji i aktivnosti koji se planiraju i provode u         

obuhvatu zona posebne namjene (N) ne smiju biti u     

suprotnosti s važećom zakonskom regulativom koja se 

odnosi na vodno gospodarstvo. 

Prilikom izrade projektne dokumentacije, gradnje       

građevina ili  poduzimanja planiranih aktivnosti unutar 

prostora obuhvata Plana, potrebno je planska rješenja 

usuglasiti sa uvjetima Hrvatskih voda kako bi se izbjegla 

kolizija s važećom zakonskom regulativom koja se     

odnosi na vodno gospodarstvo. 

 

Navodnjavanje 

Koristeći postojeće vodne potencijale (akumulacije,     

vodotoke, oborinske vode, izvorišta, podzemne vode,  
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pročišćene otpadne vode, vodoopskrbne sustave u        

vrijeme smanjene potrošnje i dr.) za razvoj                  

poljoprivredne proizvodnje na područjima potencijalnog 

navodnjavanja (prikazanih u grafičkom prikazu 3.3. 

„Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite   

uređenja zemljišta; Zaštite posebnih vrijednosti i         

obilježja; Područja i dijelovi primjene planskih mjera 

zaštite“), omogućuje se izgradnja sustava za                

navodnjavanje sa novim akumulacijama ili                  

mikroakumulacijama, a na temelju „Plana navodnjavanja 

za područje Šibensko - kninske županije“, izrađenog od 

strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i 

Građevinsko  arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u   

Splitu, (srpanj 2007.god). Moguće je urediti i površine za 

navodnjavanje koje nisu predviđene ovim Planom, ali u 

skladu s posebnim propisima i uz uvjete koje će          

definirati  nadležna tijela (npr. „Hrvatske vode“). 

 

Poplavne površine 

 

Postojeće nebranjene poplavne površine uz velike       

vodotoke Krku,Orašnicu i Kosovčicu treba ostaviti kao 

poplavne retencijske (zelene) površine,a u svrhu         

osiguranja prostora za izlijevanje i prihvaćanje velikih 

poplavnih voda na području Knina. 

U postupku izrade svih projekata iste je potrebno        

uskladiti sa studijom “Preliminarna procjena poplavnih 

rizika na slivu Krke“ (izrada: “Vodotok„ d.o.o. Zagreb). 

Sukladno podacima iz navedene studije,u slučajevima 

plavljenja je  potrebno  provoditi zaštitu od plavljenja te 

sklanjanja ljudi i dobara na zakonom propisan način.“ 

 

Članak 13. 

 

 Tekst članka 85. se briše i zamjenjuje novim 

člankom koji glasi: 

 

„Na području Grada Knina nalaze se slijedeća zaštićena 

područja temeljem Zakona o zaštiti prirode                 

(Narodne novine  broj 80/2013) 

-Nacionalni park Krka 

-Spomenik prirode Stara straža 

-Značajni krajobraz Krčić 

-Značajni krajobraz Krka –gornji tok. 

 

 

Prema Stručnoj podlozi zaštite prirode za Izmjene i      

dopune Prostornog plana Šibensko-kninske županije 

(Državni zavod za zaštitu prirode, 2009. (Izmijenjena i 

dopunjena verzija 2010.) na području Grada Knina nalaze 

se slijedeća evidentirana odnosno područja predviđena za 

zaštitu temeljem Zakona o zaštiti prirode: 

 -Posebni rezervat - šumske vegetacije Crni       

  Tavani 

 -Posebni rezervat - šumske vegetacije Samar 

 -Regionalni park Dinara 

 -Spomenik prirode - hidrološki Šarena jezera. 

 

Uvjeti i mjere zaštite prirode 

 

 -uređenje planirane ugostiteljsko turističke     

 namjene  planira se uz uvjet da se u najvećoj    

 mogućoj mjeri očuvaju postojeće krajobrazne 

 vrijednosti korištenjem materjala i boja            

 prilagođenim prirodnim obilježjima  okolnog 

 prostora i tradicionalnim  arhitekturi; 

 -prilikom ozelenjavanja područja zahvata       

 obvezno je koristiti autohtone biljne vrste a    

 postojeće elemente    autohtone flore sačuvati u 

 najvećoj mogućoj mjeri te  integrirati u            

 krajobrazno uređenje; 

 -prilikom planiranja zone ugostiteljsko-turističke       

 namjene obvezno je planirati sustav za            

 pročišćavanje otpadnih voda kako bi se           

 onemogućilo ispuštanje otpadnih voda u rijeku 

 Krku; 

 -štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki 

 vrijedna područja te spriječiti njihovo              

 onečišćenje. 

Članak 14. 

 

 Tekst članka 86. se briše i zamjenjuje novim 

člankom koji glasi: 

 

„Sukladno uredbi o ekološkoj mreži ( Narodne novine 

broj  124/2013) na području 

grada Knina nalazer se slijedeća područja ekološke    

mreže 

 Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove: 

 -Krčić HR 2000917 

 -šire područje NP Krka HR 2000918 

 -Radljevac HR 2001068 

 -Poštak HR 2001253 

 -Novaković- Bosnjakuša HR2001344 

 -Orašnica HR 2001400 

 -Dinara HR 5000028 

 Područja očuvanja značajna za ptice 

 -Krka i okolni plato HR1000026 

 -Dinara HR 1000028 

 -Cetina HR 1000029 
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Uvjeti i mjere zaštite prirode: 

 

 -planiranje zona gospodarske (proizvodne) i   

 ugostiteljsko turističke namjene ne smije        

 uzrokovati gubitak rjetkih i ugroženih stanišnih 

 tipova,te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih 

 i životinjskih svojti; 

 -pri odabiru lokacije za smještaj postrojenja za  

 proizvodnju energije iz obnovljivih izvora uzeti u 

 obzir prisutost ugroženih i rjetkih stanišnih     

 tipova,zaštićenih  i /ili ugroženih vrsta flore i       

 faune,elemente krajobraza i ciljeve očuvanja   

 ekološke mreže; 

 -štititi područja prirodnih vodotoka kao ekološki 

 vrijedna područja te spriječiti njihovo             

 onečišćenje, a prema potrebi izvršiti                

 revitalizaciju i izbjegavati regulaciju               

 vodotoka,kanaliziranje i promjene vodnog       

 režima vodenih staništa. 

 

Podaci o vrstama,staništima,zaštićenim i evidentiranim 

područjima i područjima 

Ekološke mreže RH  s prijedlogom mjera zaštite sadržani 

su u stručnoj podlozi za izradu izmjena i dopuna PPUG-a 

Knina koju je izradio Državni zavod za zaštitu prirode. 

Za zahvate u području ekološke mreže koji mogu imati 

značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja 

ekološke mreže obvezna je ocjena prihvatljivosti zahvata 

za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode. 

 

Članak 15. 

 

 U članku 87. iza stavka 3. dodaje se tekst koji   

glasi: 

 

„Na trasi planirane južne obilaznice Grada Knina 

(stacionaža od 2+960 do 3+100 u idejnom projektu     

obilaznice ) nalazi se groblje Izvan Molinovih vrata,    

jedno od gradskih groblja iz vremena mletačke uprave 

gradom koje je zabilježeno u matičnim knjigama umrlih 

kninske gradske župe sv. Jerolima.Groblje se u           

navedenim matičnim knjigama naziva „extra porta      

Molinam“, a u njemu su se povremeno obavljali ukopi 

tijekom 18. stoljeća.Molinova vrata nalazila su se uz   

desnu obalu Krke ,neposredno uz Atlagića most (prema 

mletačkom kartografskom prikazu grada iz 1715.         

godine). 

Moguća je i ubikacija groblja extra portam Molinam na 

lijevu obalu Krke ,nasuprot nekadašnjih gradskih vrata i 

uz Atlagića most (površina između Nadcestarije Knin- 

Drniška cesta 46 i zgrade Hrvatskih voda – Drniška cesta 

22).Nalazi se mogu očekivati na k.č.1816/1 i 1816/4    

k.o. Vrbnik. Što odgovara dionici južne obilaznice Knina 

stacionaža od 2+960 do 3+100 u idejnom projektu      

obilaznice. Sustav mjera zaštite predviđa arheološki    

nadzor na dijelu trase stacionaža od 2+960 do 3+100 koji 

može prerasti u zaštitno arheološko iskopavanje,“ 

 

Članak 16. 

 

 U članku 98.stavak 6. se briše i zamjenjuje     

stavkom koji glasi: 

 

„Reciklažno dvorište „Knin“ planira se u industrijskoj 

zoni Preparandija.Svrha reciklažnog dvorišta je izdvojeno 

sakupljanje i skladištenje korisnog i dijela štetnog otpada 

koje se mora tretirati sukladno važećim propisima o     

zaštiti okoliša . 

PPUG Knina određuje uvijete za uređenje reciklažnog 

dvorišta kako slijedi: 

 -minimalna površina parcele iznosi 600 m2; 

 -unutar parcele reciklažnog dvorišta omogućava 

 se postavljanje kontejnera za zaposlenike u zoni 

 ulaza u reciklažno dvorište uz obvezan priključak 

 kontejnera na komunalnu infrastrukturu; 

 -ulaz  treba  biti natkriven nadstrešnicam ,a    

 nadstrešnica se može postaviti i nad kontejnerom 

 za zaposlene u maksimalnoj površini od           

 cca. 60,0 m2;  

 -unutar parcele reciklažnog dvorišta omogućava 

 se izvedba nadstrešnice dimenzija 5,0m x 18,0 m 

 svijetle visine 4.50m zatvorene s tri strane       

 namijenjene za smještaj kontejnera za otpad; 

 -unutar reciklažnog dvorišta omogućava se      

 postavljanje odgovarajućih boksova od         

 montažnih silosnih elemenata dimenzija 

 4,50mx4,50 m; 

 -unutar reciklažnog dvorišta potrebno je planirati 

 minimalno dva parkirališna mjesta; 

 -površinu reciklažnog dvorišta treba asfaltirati,a 

 oborinsku vodu je potrebno tretirati 

  sukladno propisima prije ispuštanja u komunalnu 

 mrežu.  

 

Način i uvijeti priključenja reciklažnog dvorišta na     

prometnu,komunalnu i drugu infrastrukturu. 

 -minimalna širina kolnika pristupne prometne 

 površine iznosi 5,50 m; 

 -nogostup je obvezno planirati uz obje strane  

 kolnika u širini od minimalno 1,00 m; 

 -opskrbu vodom treba realizirati priključkom na 

 javnu vodoopskrbnu mrežu od koje će dalje biti 

 razvedena hidrantska mreža. Hidrantsku mrežu je 

 potrebno interno razdvojiti na mjestu              
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 kontejneru i i nadzemnomhidrantu; 

 -odvodnju otpadnih voda iz smještajnog         

 kontejnera potrebno je realizirati priključenjem 

 na kontrolno okno  i odvojeni sustav kanalizacije 

 otpadnih voda. 

 -odvodnja oborinske  voda s asfaltirane površine 

 i parkirališta reciklažnog dvorišta se sustavom 

 oborinske kanalizacije vodi do separatora lakih 

 tekućina koji se dalje priključuje na kontrolno 

 okno i na odvojeni sustav kanalizacije oborinskih 

 voda; 

 -mjesto i način priključenja električne            

 energije,zaštitu od napona za predviđeno vršno 

  opterećenje od približno 10kW treba  utvrditi u 

 posebnim uvjetima nadležnog tijela (npr. HEP);  

 

Članak 17. 

 

 U članku 106. iza stavka 5. dodaje se tekst koji 

glasi: 

 

„Sukladno članku 37. Zakona o šumama ( Narodne     

novine broj  140/05,82/06,129/08,80/10,124/10,25/12, i 

68/12) predmetnim PPUG-om u šumi ili na šumskom 

zemljištu može se planirati izgradnja građevina za       

potrebe  poduzetničke  zone ,                                           

infrastrukture ,sporta,rekreacije,lova i obrane Republike 

Hrvatske,vjerske  i zdravstvene građevine te                

područje,mjesto,spomenik, i obilježje u svezi povijesnih 

osoba i događaja i osoba,ali samo ako iste zbog tehničkih 

ili ekonomskih uvijeta nije moguće planirati izvan šume 

odnosno šumskog zemljišta.Slijedom navedenog          

predmetnim PPUG-om valorizirane su šume i šumsko 

zemljište s posebnim naglaskom na planiranje površina 

građevinskog područja. 

Predmetnim planom maksimalno se štiti obraslo šumsko 

zemljište , zahvati se mogu planirati na neobraslom     

šumskom zemljištu (npr.kamenjar) i zemljištu obraslom 

početnim ili degradacijskim razvojnim stadijima šumskih 

sastojina (garizi,šibljaci). 

Na području krša ,gdje je drvna masa i vrijednost drva 

niska,glavni ciljevi gospodarenja šumama i šumskim 

zemljištem su zaštita tla i voda  (korištenje općekorisnih 

funkcija)stoga je nužno korištenje na način i u obimu koji 

ne vodi do njihova propadanja,nego osigurava njihovu 

stabilnost i održava potencijal sukladno 

Nacionalnoj šumarskoj politici i strategiji („Narodne  

novine “broj 120/03). 

U cilju zaštite šuma i/ili šumskog zemljišta potrebno je 

razmotriti sve zakonske mogućnosti vezano za korištenje 

šuma i/ili šumskog zemljišta u svrhu gospodarskog     

napretka na način na koji će se osigurati očuvanje      

šumskog ekosustava, te da se podlogom prema članku 37. 

Zakona o šumama uvaže odredbe  Pravilnika o            

uređivanju šuma (Narodne novine broj 111/06,141/08). 

Prilikom planiranja zahvata treba izbjegavati usitnjavanje 

površina obraslih šumom na manje od  1000 m2 u svrhu 

očuvanja stabilnosti i bioraznolikosti šumskog            

ekosustava. 

Sukladno Zakonu o šumama PPUG-om se valoriziraju 

površine vezane uz gospodarske ,zaštitne i šume         

gospodarske namjene (šumski sjemenski objekti,šume 

unutar zaštićenih područja ili prirodnih vrijednosti       

zaštićene na temelju propisa o zaštiti prirode i šume    

namijenjene   znanstvenim                                             

istraživanjima,nastavi,potrebama obrane Republike    

Hrvatske te potrebama utvrđenim posebnim propisima). 

U sastojinama zaštitnih šuma koje služe za zaštitu      

zemljišta, voda, naselja,objekata i 

druge imovine PPUG-om se ne predviđa planiranja     

zahvata u prostoru koji bi ugrozili 

njihovu zaštitnu ulogu. 

PPUG-om se ne predviđa promjena namjene šuma i   

šumskog zemljišta,ako je ono predviđeno za sadnju    

višegodišnjih nasada na kojima je odobreno pravo      

služnosti ili se planira osnivanje služnosti. 

U cilju očuvanja stabilnosti šumskog ekosustava nova 

eksploatacijska polja treba planirati vrednujući kriterije iz 

Uredbe za o postupcima i mjerilima za osnivanje prava 

služnosti na šumi i/ili šumskom zemljištu u vlasništvu 

Republike Hrvatske u svrhu eksploatacije mineralnih   

sirovina. 

Potrebno je izvršiti valorizaciju staništa divljih životinja 

kroz formirana lovišta na tom području na način da se 

infrastrukturnim i vodnogospodarstvenim sustavima ne 

ugrozi slobodna migracija divljači karakteristične za to 

područje, ne umanji bonitet lovišta smanjivanjem        

površina lovišta ispod 1000 ha na kontinentu i 500 ha na 

otocima ili više od 20% površine lovišta  ili lovno       

produktivne površine.   

 

Članak 18. 

 

 Tekst članka 108. se briše i zamjenjuje novim     

člankom koji glasi: 

 

„Sastavni dio PPUG – a čini izvadak iz Procjene         

ugroženosti stanovništva,materjalnih  i kultirnih dobara  i 

okoliša  Grada Knina od katastrofa i velikih nesreća    

kojim su propisane preventivne mjere čijom se            

implementacijom umanjuju posljedice i učinci djelovanja 

prirodnih  i antropogenih katastrofa i velikih nesreća  po 

kritičnu infrastrukturu  te podiže stupanj sigurnosti     

stanovništva,materjalnih dobara i okoliša i to kako slijedi: 

 

Zaštita od požara 
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su profesionalne postrojbe i DVD koje organiziraju    

jedinice lokalne  samouprave.  

 

Urbanističke mjere zaštite od požara u području obuhvata 

PPUG Knina obuhvaćaju sljedeće: 

 -prilikom gradnje novih građevina i rekonstrukcije         

postojećih građevina, kojima se povećava površina i 

gabarit ne dopušta se  gradnja zatvorenih blokova 

kako se ne bi onemogućio pristup vatrogasnim    

vozilima do pojedinih građevina. Uz građevine je 

obvezno osigurati površine za operativni rad         

vatrogasnih vozila; 

       -prilikom rekonstrukcije građevina u pretežito       

izgrađenim dijelovima naselja treba smanjivati    

požarno opterećenje zone i provoditi zoniranje    

izvedbom građevina vatrootporne konstrukcije.    

Nove građevine javne namjene, koje se grade na 

užem urbanom području grada Knina potrebno je 

maksimalno zaštititi izvedbom stabilnog sustava za 

dojavu i gašenje požara,  

 -u zaštićenoj urbanoj cjelini naselja Knin ne dopušta 

se uređenje prostora  u kojim se odvijaju djelatnosti 

koje koriste zapaljive plinove i tekućine. Lokali i 

skladišta moraju biti nisko požarno opterećeni i to 

ograničiti na 500 MJ/m2 u prodajnom i skladišnom 

prostoru. Prilikom rekonstrukcije postojećih        

građevina, svi gorivi dijelovi stropnih, krovnih        

konstrukcija i pregradnih zidova, stubišta, moraju se 

zamijeniti negorivim, vatrootpornosti min. 60 min., 

 -nove trafostanice treba graditi kao izdvojene      

građevine, 

 -potrebno  je rekonstruirati postojeću,                    

neodgovarajuću hidrantsku mrežu (posebno u       

zaštićenoj urbanoj cjelini Knina)  te graditi novu u 

skladu s uređenjem zemljišta i novom gradnjom. 

 

Sve pristupne putove, koji se mogu koristiti kao           

vatrogasni pristupi, potrebno je označiti i održavati     

prohodnim. Slijepi vatrogasni pristup duži od 100 m   

mora na kraju imati uređeno okretište. Potrebno je urediti 

protupožarne putove i izraditi protupožarne prosjeke te 

uspostaviti i opremiti motrilačku protupožarnu postaju. 

 

Planske smjernice za izradu planova i elaborata           

urbanističkih mjera zaštite od elementarnih nepogoda i 

ratnih opasnosti za provedbene dokumente prostornog 

uređenja  (UPU,DPU) i građevine koje se grade temeljem 

ovog plana određuju se kako slijedi: 

 

Mjere zaštite i spašavanja 

 

Poplave 

 

Zaštita od štetnog djelovanja voda obuhvaća djelovanja i 

mjere za obranu od poplava,bujica i erozija. Obrana od 

poplava na lokalnim vodama  provodi se u skladu s     

planom obrane od poplava koji se donosi prema          

prijedlogu Hrvatskih voda. 

Radi sprječavanja i otklanjanja erozija te djelovanja     

bujica potrebno je graditi  i održavati regulacijske i     

zaštitne vodne građevine,izvoditi zaštitne radove i      

provoditi slijedeće mjere zaštite: pošumljavanje,trasiranje 

i krčenje raslinja,čišćenje korita, zabrana i ograničenje 

eksploatacije drveća i grmlja,pijeska šljunka i              

kamena,zabrana odlaganja otpadnih tvari i dr. 

 

Potresi 

 

Na području  Knina  mogući su  i potresi  jačine  VII 

MCS ljestvice. Potres jačine VI i više stupnjeva         

Mercalijeve ljestvice  može za posljedicu imati određeni 

broj ozlijeđenih osoba,devastaciju određenog broja     

građevina te oštećenja na infrastrukturi. U slučaju       

urušavanja građevina potrebno  je organizirati i provesti 

raščišćavanje ruševina i spašavanje stradalih pod         

ruševinama prema postupku utvrđenom Planom zaštite i 

spašavanja Grada Knina. 

 

Zaštita i spašavanje od ostalih prirodnih nepogoda 

 

Zaštita i spašavanje od ostalih prirodnih nepogoda koje 

povremeno djeluju na predmetnom području kao što su 

suša,toplinski val,tuča,snijeg i poledica definirani su   

Planom zaštite i spašavanja Grada Knina. 

 

Tehničko-tehnološke nesreće 

 

Planom zaštite i spašavanje Grada Knina utvrđeni su   

gospodarski i drugi subjekti koji svojom djelatnošću   

mogu uzrokovati tehničko tehnološke nesreće s           

posljedicama po zdravlje stanovnika te stanje okoliša i 

materijalnih i kulturnih dobara.   

Knin kao važno prometno središte izložen je i opasnosti 

od tehničko-tehnoloških nesreća kod transporta opasnih 

tvari te su Planom zaštite i spašavanje Grada Knina    

utvrđene mjere  koje mogućnost događanja akcidenata sa 

opasnim tvarima spuštaju na minimalnu razinu. Planom 

zaštite i spašavanja utvrđeni su i postupci sanacije i    

ublažavanja posljedica koje smiju provoditi samo       

uvježbane i adekvatno zaštićene osobe. 

 

Epidemije i sanitarne opasnosti 

 

Zaštita i spašavanje od epidemija  i sanitarnih opasnosti 

provodi se planskim i provedbenim mjerama   
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Preventivnog  i prokurativnog karaktera utvrđenim     

Planom zaštite i spašavanja Grada Knina. 

 

Članak 19. 

 

 Tekst članka 109. se briše i zamjenjuje novim 

člankom koji glasi: 

 

Mjere sklanjanja stanovništva 

 

„U slučajevima potrebe sklanjanja i zbrinjavanja većeg 

broja stanovnika mogu se   

koristiti  i kapaciteti škola,dvorana itd. iz razloga        

nedostatka adekvatnog skloništa za slučaj ratne ili       

nuklearne opasnosti. 

Lokacije i postupak zbrinjavanja stanovnika utvrđene su 

Planom zaštite i spašavanja Grada Knina. 

Skloništa moraju biti projektirana u skladu sa važećim 

zakonskim propisima kojima se određuju tehnički        

normativi za projektiranje i izgradnju skloništa. 

 

Mjere evakuacije 

 

Evakuacija spada u preventivne ili hitne mjere zaštite i 

spašavanja i predstavlja premještanje stanovništva iz  

ugroženog  područja radi zaštite ljudskih života. 

Provedba evakuacije treba se odvijati prema unaprijed 

izrađenim i uvježbanim planovima civilne zaštite Grada 

Knina za što su zadužene civilna zaštita,policija,vojska i 

druge specijalne postrojbe. 

Planom zaštite i spašavanja Grada Knina za putove      

evakuacije određene su  dionice državne ceste,             

županijskih   cesta  i   lokalnih cesta. 

 

Usklopu mjera zaštite obvezno je poštivati sljedeće      

propise: 

- Zakon o unutarnjim poslovima(NN  29/91,73/91,19/92, 

33/92,76/94, 161/98, 128/99, 

  29/00,53/00,129/00), 

- Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda  i 

ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju 

prostora (NN 29/83,36/85,42/86), 

- Pravilnik o metodologiji za izradu procjena ugroženosti 

i planova zaštite i spašavanja(NN  38/08,118/12), 

- Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova  i       

naseljenih mjesta u kojima se moraju graditi skloništa i 

drugi objekti za zaštitu (NN2/91), 

 -Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa         

(NN 53/91), 

 - Z a k o n  o  z a š t i t i  i  s p a š a v a n j u  ( N N 

174/04,79/07,38/09,127/10), 

 -Pravilnik o uzbunjivanju stanovništva ( NN 76/07). 

Neovisno ostupnju ugroženosti,urbanističke mjere zaštite 

od elementarnih nepogoda i ratnih razaranja trebaju biti 

detaljno razrađene (tekstualno i grafički) u provedbenim 

dokumentima prostornog uređenja(UPU i DPU) odnosno 

lokacijskim dozvolama.“ 

 

Članak 20. 

 

 Elaborat Ciljane izmjene i dopune PPUG-a    

Knina izrađen je u 8 (osam) izvornika ovjerenih pečatom 

Gradskog   vijeća Grada Knina i potpisom predsjednika 

Gradskog vijeća Grada Knina. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u 

Službenom glasilu Grada Knina. 
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             GRADSKO VIJEĆE GRADA KNINA 

                                                                       

                                                                                            

                                                        PREDSJEDNIK  

                                                                                            

                                             Marinko Tokmakčija   
——————————————————————— 

 

 Na  temelju članka100. točke 7. Zakona o       

prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj           

76/07,38/09,55/11,90/11.50/12,55/12), i članka 33.Statuta 

Grada Knina (Službeni vjesnik Šibensko kninske         

županije broj 7/09,03/13 i 11/13-pročišćeni tekst) , 

Gradsko vijeće grada Knina na 17. sjednici od 24. travnja 

2015. godine donosi 

 

ODLUKU  

o ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o                         

donošenju Generalnog urbanističkog plana Knina  

 

 

I. Temeljne odredbe 
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Članak 1. 

 

 Donose se ciljane izmjene i dopune Generalnog 

urbanističkog plana Knina (Službeni vjesnik Šibensko 

kninske     županije, broj 11/99,05/05,10/11 u daljnjem 

tekstu : GUP ili plan. 

 

Članak 2. 

 

 Ciljane izmjene i dopune obuhvaćaju tekstualni i 

grafički dio Generalnog urbanističkog plana Knina. 

 

 

Članak 3. 

 

 Elaborat ciljanih izmjena i dopuna Generalnog 

urbanističkog plana Knina sadrži: 

 

A. TEKSTUALNI DIO 

 

 

I ODREDBE ZA PROVOĐENJE 

 

B. GRAFIČKI DIO 

 

0.1 Korištenje i namjena prostora   

              1:5000 

0.2 Prometna i komunalna infrastrukturna mreža 

  1:5000 

 

1. Korištenje i namjena prostora    

 1:5000 

 

2. Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti  

 1:5000 

 

3. Prometna i komunalna infrastrukturna mreža  

 1:5000 

 

3a. Promet 

 

3b. Vodnogospodarski sustav 

 Korištenje voda 

 

 

3c. Vodnogospodarski sustav 

 Odvodnja otpadnih voda 

 Uređenje vodotoka i voda 

 

3d. Elektroenergetika 

 Pošta i telekomunikacije 

 

  4. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 

  1:5000 

 

4a. Uvjeti korištenja  

4b. Područja primjene posebnih mjera      

uređenja i zaštite 

4c. Područja primjene posebnih mjera     

uređenja i zaštite 

 Oblici korištenja 

4d. Područja primjene posebnih mjera      

uređenja i zaštite 

 Oblici korištenja-važeći detalniji planovi 

 

II OBRAZLOŽENJE  

 

                         Članak  4. 

 

 U tekstu Odredbi za provođenje  briše se dio 

teksta i  zamjenjuje novim tekstom sukladno sadržaju  

plana. 

 

                                      Članak  5. 

 

 U članku 5. iza teksta točke 1.2.10 Groblje  briše 

se tekst  i zamjenjuje novim tekstom koji glasi: 

“1.2.10 

 

 

Groblja su površine na kojima se osim uređenja ukopnih 

mjesta mogu graditi prateći sadržaji koji služe osnovnoj 

funkciji groblja (crkve, kapele, obredne dvorane,        

mrtvačnice i sl.).  

 

Postojeće groblje na Sinobadovoj glavici se zadržava u 

postojećoj veličini. Staro groblje uz staru crkvu sv.     

Jakova nije namijenjeno za ukop. 

 

Proširenje i uređenje gradskog groblja Knin predviđa se 

proširenjem sjeverno i južno od postojećeg groblja. 
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Temeljem GUP-a Knina omogućava se proširenje 

gradskog groblja u Kninu na istok u obuhvatu parcela 

oznake k.č.z. 2223/1 i k.č.z. 2227 K.O. Kninsko polje.” 

U dijelu gradskog groblja gdje se nalaze grobnice i      

grobna mjesta vjernika Srpske pravoslavne crkve,       

planom se omogućava gradnja kapele manjih              

horizontalnih i vertikalnih dimenzija prilagođene vršenju 

obreda posljednjeg ispraćaja za vjernike Srpske            

pravoslavne crkve.  

 

Na južnom dijelu (južno od Ulice kninskih biskupa)    

planira se uređenje  pratećih sadržaja groblja, parkirališta 

i zelenih  površina. 

 

Gradnja ili proširenja groblja na površinama  izloženim 

plavljenju potrebno je prilagoditi  činjenici ugroženosti 

područja stogodišnjom velikom vodom ali i činjenici 

slabe nosivosti tla kako bi eventualne štete po objekte 

bile minimalne. 

 

Članak  6. 

 

 U članku 5. Poglavlju 6. “Uvjeti uređivanja trasa 

i površina,prometne,telekomunikacijske,i komunalne  

infrastructure mreže” iza točke 6.1 Cestovni promet    

dodaje se nova točka čiji tekst glasi: 

 

“6.1.1 Reduciranjem dijelova planirane prometne mreže  

površine  nastale ukidanjem trasa planiranih prometnica 

prenamjenjuju se sukladno namjeni kontaktnog           

prostora.Kada je trasa planirane prometnice koja se ukida 

ujedno i granica između različitih namjena,nova granica 

postaje linija osi prometnice koja se ukida.” 

 

                                     Članak  7.  

 

 U članku 5., iza numeracije 6.2. dodaje se tekst: 

 

„Područjem Grada Knina prolaze državne ceste 

-D1 G.P.Macelj (gr.R.Slovenije)-Krapina-Zagreb-

Karlovac-Gračac-Knin-Brnaze- Split (D8) 

-D 33 G.P. Strmica (gr. BIH) – Knin –Drniš-čvorište   

Vidici (D8) 

Navedene ceste su ucrtane i označene u GUP-u Knina u 

skladu s važećom Odlukom o razvrstavanju javnih cesta 

(“Narodne novine”broj 66/13). 

Područjem Grada Knina prolazi i planirana južna        

obilaznica Knina za koju je izrađeno idejno rješenje te 

studija utjecaja na okoliš.Trasa planirane obilaznice    

ucrtana je u GUP-u Knina te se koridor čuva u širini od 

100 metara.U cilju zaštite državnih cesta potrebno je  

poštivati zaštitni pojas uz ceste u skladu s člankom 55. 

Zakona o cestama.“ 

 

   Članak 8. 

 

 U članku 5. tekst poglavlja 6.3.                        

Telekomunikacijska mreža se briše i zamjenjuje tekstom 

koji glasi: 

 

„Sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijma  

( Narodne novine 73/08,90/11,133/12 i 80/13 u daljnjem 

tekstu ZEK)  na područje obuhvata predmetnog  GUP-a  

primjenjuju se odredbe kojima se uređuje gradnja      

elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge      

povezane opreme u skladu s pravilnicima ZEK- i u    

skladu s Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke    

komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme 

(Narodne novine broj 131/12). Sukladno navedenom   

Generalni urbanistički plan Knina sadrži smjernice za 

izgradnju nove i rekonstrukciju-širenje postojeće       

elektroničke komunikacijske infrastrukture kako slijedi: 

Novu  elektroničku  komunikacijsku infrastrukturu za 

pružanje javnih komunikacijskih usluga putem           

elektroničkih komunikacijskih vodova treba odrediti         

planiranjem koridora prema  slijedećim načelima: 

 -za međunarodno,magistralno ili međumjesno              

 povezivanje:podzemno slijedeći koridore        

 prometnica ili željezničkih pruga ,a tek iznimno i 

 izvan koridora prometnica ili željezničkih pruga 

 samo radi bitnog skraćivanja trasa vodeći računa 

 o pravu vlasništva, 

 -za Grad Knin: podzemno u zoni pješačkih staza 

 ili  zelenih površina, 

 -za izgrađenu elektroničku komunikacijsku     

 infrastrukturu za pružanje javnih                     

 komunikacijskih usluga planira se   dogradnja 

 odnosno rekonstrukcija te eventualno  proširenje 

 radi implementacije novih tehnologija i/ili       

 kolokacija odnosno potreba novih operatora    

 vodeći računa o pravu zajedničkog korištenja od  

 strane svih  operatora. 

 -novu elektroničku komunikacijsku                  

 infrastrukturu za pružanje komunikacijskih      

 usluga putem elektromagnetskih valova ,bez   

 korištenja vodova, potrebno je odrediti            

 planiranjem postave baznih stanica i njihovih 

 antenskih sustava na antenskim prihvatima na 

 izgrađenim građevinama i rešetkastim i/ili       

 jednocijevnim stupovima u gradu Kninu bez  

 detaljnog definiranja (točkastog označavanja) 

 vodeći računa o mogućnosti pokrivanja tih     

 područja radijskim signalom koji će se emitirati 

 radijskim sustavima smještenim  na te antenske 

 prihvate (zgrade i/ili stupove) uz načelo          

 zajedničkog korištenja od strane svih               
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 operatora-koncesionara gdje god je to moguće.“  

 

Planiranje položaja elektroničke komunikacijske         

infrastrukture i druge povezane opreme u pokretnim   

komunikacijskim mrežama (samostojećih antenskih    

stupova) utvrđuje se na temelju podloge koju čini       

objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske       

infrastrukture (u daljnjem tekstu: objedinjeni plan). 

 

Objedinjeni plan buhvaća usklađene planove svih        

operatora pokretnih komunikacija u Republici Hrvatskoj, 

s najmanjim potrebnim brojem samostojećih antenskih 

stupova u svakoj županiji i Gradu Zagrebu.  

 

Odredbama za provođenje GUP-a Knina  ne  umanjuju se 

i/ili ograničavaju elektroničke komunikacijske zone koje 

su definirane  na temelju objedinjenog plana i  prikazane 

su  u grafičkom dijelu  predmetnog  prostornog plana. 

 

Unutar građevinskog područja samostojeći antenski     

stupovi planiraju se u industrijskim i poslovnim zonama. 

Iznimno, samostojeći antenski stupovi mogu se planirati i 

u stambenim i mješovitim zonama, gdje su građevine 

pretežito (80% i više) u visini koja ne prelazi prizemlje i 

dva kata, ako kvalitetno pokrivanje radijskim signalom 

planirane elektroničke komunikacijske zone polumjera 

do 500 m ne bi bilo moguće postavljanjem antenskih   

prihvata u industrijskim i poslovnim zonama. 

 

U grafičkom prikazu GUP-a određena je elektronička 

komunikacijska zona za smještaj samostojećeg antenskog 

stupa u polumjeru od 1000 do 3000 m, unutar koje je   

moguće postaviti samo jedan antenski stup. Iznimno,   

moguće je postaviti dodatni antenski stup unutar jedne 

elektroničke komunikacijske zone ako je to uvjetovano 

ograničenjima utvrđenim u objedinjenom planu. 

 

Novi samostojeći antenski stup planira se na udaljenosti 

od postojećeg antenskog stupa koja u najmanjoj mjeri 

utječe na okoliš, na način da se ovisno o lokacijskim i 

prostornim uvjetima  određuje  elektronička                  

komunikacijska zona unutar koje je moguće postaviti 

samo jedan antenski stup. 

 

-Planiranje svjetlovodne distribucijske mreže 

 

Unutar građevinskog područja samostojeći antenski    

stupovi planiraju se u industrijskim i poslovnim zonama. 

Iznimno, (uz ishođenje propisanih suglasnosti kojima se 

potvrđuje da nema opasnosti po zdravlje stanovništva i uz 

suglasnost nadležnog tijela Grada Knina), samostojeći 

antenski stupovi mogu se planirati i u stambenim i     

mješovitim zonama, gdje su građevine pretežito (80% i 

više) u visini koja ne prelazi prizemlje i dva kata, ako 

kvalitetno pokrivanje radijskim signalom planirane    

elektroničke komunikacijske zone polumjera do 500 m 

ne bi bilo moguće postavljanjem antenskih prihvata u 

industrijskim i poslovnim zonama. 

Svjetlovodne distribucijske mreže planiraju se u skladu s 

pravilima struke, na način da omoguće razvoj            

elektroničkih komunikacijskih mreža otvorenog pristupa, 

imajući u vidu namjenu građevina na području planiranja 

te planirani broj/kapacitet svjetlovodnih niti po korisniku 

usluga. 

 

Svjetlovodna distribucijska mreža planira se kao         

jedinstvena mreža u skladu s načelom zajedničkog       

korištenja, koja može zadovoljiti sve potrebe korisnika 

usluga. 

 

Područje svjetlovodne distribucijske mreže planira se na 

način da omogućuje pružanje elektroničkih                  

komunikacijskih usluga te upravljanje, daljinska mjerenja 

i nadzor komunalnih sustava. 

 

Područje obuhvata svjetlovodne distribucijske mreže 

utvrđuje se ovisno o broju i kapacitetu izgrađenih i      

planiranih korisničkih jedinica. Korisničkim jedinicama u 

smislu mogućnosti povezivanja na svjetlovodnu           

distribucijsku mrežu smatraju se jedinice u stambenim i 

poslovnim građevinama te razni komunalni objekti 

(semafori, trafo-stanice, precrpne stanice, nadzorne     

kamere i slično). 

 

Područje svjetlovodne distribucijske mreže planira se na 

način da omogući povezivanje svih postojećih i           

planiranih građevina i objekata na tu mrežu. Područja su 

logične cjeline s obzirom na mogućnosti povezivanja   

sučelja vanjske pristupne elektroničke komunikacijske 

mreže građevine ili objekta tog područja do                 

distribucijskog čvora (pristupnog čvora). 

 

Zamišljena pravocrtna linija, koja povezuje sučelje    

vanjske pristupne elektroničke komunikacijske mreže 

građevine ili objekta i distribucijski čvor (pristupni čvor), 

u pravilu mora obuhvatiti područja pokrivanja             

svjetlovodne distribucijske mreže, kako bi se izbjeglo 

nepovezivanje manjih dijelova određenog područja ili 

nepovezivanje određenih objekata na mrežu. 

 

Područje svjetlovodne distribucijske mreže ovisi o broju 

korisnika izračunatom na način da se određuju područja 

koja obuhvaćaju, u pravilu, od 500 do 1500 korisničkih 

jedinica. 

 

 

-Kabelska kanalizacija 

 

 

U urbanim područjima u pravilu se planira gradnja     

kabelske kanalizacije bez obzira na broj planiranih kabela 

elektroničke komunikacijske mreže. 

 

Trase kabelske kanalizacije gradova i naselja planiraju se 

podzemno u zonama pješačkih staza ili zelenih površina, 

gdje god je to moguće, ili prema načelu gradnje           

integrirane infrastrukture. 
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Prigodom određivanja položaja kabelskih zdenaca u    

prostoru, određivanja njihove međusobne udaljenosti i 

odabira tipičnih profila cijevi kabelske kanalizacije uzet 

će se u obzir svojstva i značajke svjetlovodnih kabela i 

svjetlovodnih vlakana, kao što su male dimenzije,       

tehnološki složenija izrada nastavaka te slabljenje na 

mjestu spojeva. 

 

Trase kabelske kanalizacije planiraju se s obje strane   

ulice u građevinskom području, a s jedne strane ceste 

izvan građevinskog područja. Na križanjima i spajanjima 

ulica i cesta potrebno je planirati prijelaze kabelske     

kanalizacije na drugu stranu ulice ili ceste.Kapacitet   

kabelske kanalizacije planira se na način da omogući  

postavljanje najmanje: 

 

 -četiri cijevi unutar stambenog naselja po       

 glavnim trasama kabelske kanalizacije, 

 -dvije cijevi unutar stambenog naselja po        

 odvojcima i ograncima kabelske kanalizacije, 

 -šest cijevi unutar poslovnih i stambeno-          

 poslovnih zona, 

 -dvije cijevi uz lokalne i županijske ceste, 

 -četiri cijevi uz međužupanijske i magistralne  

 ceste te u pojasu autocesta. 

 

-Gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture 

 

U svrhu gradnje samostojećeg antenskog stupa nije        

potrebno formirati posebnu građevnu česticu, već se    

aktom, kojim se odobrava gradnja, ako se takav akt    

izdaje, ili projektnom dokumentacijom samo određuje 

obuhvat zahvata. 

Samostojeći antenski stup, koji se planira na novoj      

lokaciji, mora imati značajke koje omogućuju prihvat 

svih zainteresiranih operatora pokretnih komunikacija i 

drugih korisnika, osim u iznimnim slučajevima kad radi 

zaštite prostora, prirodne ili kulturne baštine nadležno 

središnje tijelo državne uprave ne odredi drukčije. 

 

Ako je unutar planirane elektroničke komunikacijske  

zone već izgrađen samostojeći antenski stup koji nema 

slobodan prostor za prihvat drugih operatora, tada je   

moguće graditi zamjenski antenski stup ili rekonstruirati 

postojeći antenski stup. Iznimno, ako gradnja zamjenskog 

antenskog stupa ili rekonstrukcija postojećeg antenskog 

stupa nije ostvariva, moguće je graditi novi antenski stup 

za druge operatore na temelju propisane suglasnosti    

nadležnog tijela.  

 

U provedbenim dokumentima prostornog uređenja      

planira se uporaba postojećeg slobodnog prostora u    

izgrađenoj kabelskoj kanalizaciji, primjenom tehnologije 

mikrocijevi namijenjenih za mikro-svjetlovodne kabele. 

 

Ako na području planirane svjetlovodne distribucijske 

mreže ne postoji provedbeni dokument prostornog       

uređenja ili taj dokument ne sadrži planirane lokacije   

distribucijskih čvorova, distribucijski čvor smješta se u 

tipskom uličnom ormaru i postavlja nad trasom postojeće 

kabelske kanalizacije. 

 

                        Članak 9. 

 

 U članku 5. dodaje se točka 8.12. čiji tekst glasi: 

 

„Na trasi planirane južne obilaznice Grada Knina 

(stacionaža od 2+960 do 3+100 u idejnom projektu      

obilaznice ) nalazi se groblje Izvan Molinovih vrata,jedno 

od gradskih groblja iz vremena mletačke uprave gradom 

koje je zabilježeno u matičnim knjigama umrlih kninske 

gradske župe sv. Jerolima.Groblje se u navedenim      

matičnim knjigama naziva „extra porta Molinam“, a u 

njemu su se povremeno obavljali ukopi tijekom            

18. stoljeća.Molinova vrata nalazila su se uz desnu obalu      

Krke ,neposredno uz Atlagića most (prema mletačkom 

kartografskom prikazu grada iz 1715. godine). 

Moguća je i ubikacija groblja extra portam Molinam na 

lijevu obalu Krke ,nasuprot nekadašnjih gradskih vrata i 

uz Atlagića most (površina između Nadcestarije Knin- 

Drniška cesta 46 i zgrade Hrvatskih voda – Drniška cesta 

22).Nalazi se mogu očekivati na k.č.1816/1 i 1816/4 k.o. 

Vrbnik što odgovara dionici južne obilaznice Knina     

stacionaža od 2+960 do 3+100 u idejnom projektu      

obilaznice.Sustav mjera zaštite predviđa arheološki    

nadzor na dijelu trase stacionaža od 2+960 do 3+100 koji 

može prerasti u zaštitno arheološko iskopavanje.“                                                      

    

   Članak 10. 

 

 U članku 5.poglavlju 10.“Mjere sprječavanja  

nepovoljna utjecaja na okoliš“ u poglavlju „ Mjere     

evakuacije „ briše se stavak 3. i zamjenjuje novim     

stavkom koji glasi: 

U sklopu mjera zaštite obvezno je poštivati slijedeće   

propise: 

-Zakon o unutarnjim poslovima  

(NN29/91,73/91,19/92,33/92,76/94,161/98,128/99,29/00,

53/00,129/00)  

-Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i 

ratnih opasnosti u  

 prostornom planiranju i uređivanju prostora ( NN 

29/83,36/85,42/86) 

-Pravilnik o metodologiji za izradu procjene ugroženosti i 

planova zaštite i 

 Spašavanja ( NN 38/08,118/12) 

-Pravilnik o kriterijima za određivanje gradova i         

naseljenih mjesta u kojima se 

 moraju graditi skloništa i drugi objekti za zaštitu      

( NN 2/91) 

-Pravilnik o tehničkim normativima za skloništa        

( NN 53/91) 

-Zakon o zaštiti spašavanju                                          

( NN 174/04,79/07,38/09,127/10) 

-Pravilnik o uzbunjivanju stanovništva ( NN 76/07) 
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Članak 11. 

 

 U članku 5.poglavlju 11.“Mjere provedbe plana“   

iza   točke 11.1 Obveza izrade detaljnih planova          

uređenja“ dodaje se nova točka čiji tekst glasi: 

 

„11.1.1. Prestanak važenja detaljnih planova uređenja 

 

Za prostor Grada Knina obuhvaćen urbanističkim        

planovima uređenja i detaljnim planovima koji se       

odlukama predstavničkog tijela Grada Knina stavljaju 

izvan snage primjenjuju se odredbe GUP-a Knina te se 

stavljanje izvan snage navedenih planova neće smatrati 

izmjenama GUP-a“.  

 

Članak 12. 

 

 U članku 6. točka 9. Postupanje sa otpadom na 

kraju teksta točke dodaje se tekst koji glasi:  

Reciklažno dvorište “Knin”  

Reciklažno dvorište „Knin“ planira se u industrijskoj   

zoni Preparandija.Svrha reciklažnog dvorišta je izdvojeno 

sakupljanje i skladištenje korisnog i dijela štetnog otpada 

koje se mora tretirati sukladno važećim propisima o    

zaštiti okoliša . 

PPUG Knina određuje uvijete za uređenje reciklažnog 

dvorišta kako slijedi: 

 -minimalna površina parcele iznosi 600 m2; 

 -unutar parcele reciklažnog dvorišta omogućava 

 se postavljanje kontejnera za zaposlenike u zoni 

 ulaza u reciklažno dvorište uz  obvezan        

 priključak kontejnera na komunalnu                  

 infrastrukturu; 

 -ulaz  treba  biti natkriven nadstrešnicam, a     

 nadstrešnica se može postaviti i nad kontejnerom 

 za zaposlene u maksimalnoj površini od          

 cca. 60,0 m2;  

 -unutar parcele reciklažnog dvorišta omogućava 

 se izvedba nadstrešnice dimenzija 5,0m x 18,0 m 

 svijetle visine 4.50m zatvorene s tri strane      

 namijenjene  za smještaj kontejnera za otpad; 

 -unutar reciklažnog dvorišta omogućava se     

 postavljanje odgovarajućih boksova od          

 montažnih silosnih elemenata dimenzija 

 4,50mx4,50 m; 

 -unutar reciklažnog dvorišta potrebno je planirati 

 minimalno dva parkirališna mjesta; 

 -površinu reciklažnog dvorišta treba asfaltirati,a 

 oborinsku vodu je potrebno tretirati sukladno 

 propisima prije ispuštanja u komunalnu mrežu.  

 

Način i uvijeti priključenja reciklažnog dvorišta na     

prometnu,komunalnu i drugu infrastrukturu. 

 -minimalna širina kolnika pristupne prometne 

 površine iznosi 5,50 m; 

 -nogostup je obvezno planirati uz obje strane   

 kolnika u širini od minimalno 1,00 m; 

 -opskrbu vodom treba realizirati priključkom na 

 javnu vodoopskrbnu mrežu od koje će dalje biti 

 razvedena hidrantska mreža.Hidrantsku mrežu je 

 potrebno interno razdvojiti na mjestu              

 vodomjernog okna prema smještajnom          

 kontejneru i i nadzemnom hidrantu; 

 -odvodnju otpadnih voda iz smještajnog          

 kontejnera potrebno je realizirati priključenjem 

 na kontrolno okno  i odvojeni sustav kanalizacije 

 otpadnih voda; 

 -odvodnja oborinske  voda s asfaltirane površine 

 i parkirališta reciklažnog dvorišta se sustavom 

 oborinske kanalizacije vodi do separatora lakih 

 tekućina koji se dalje priključuje na kontrolno 

 okno i na odvojeni sustav kanalizacije oborinskih 

 voda; 

 -mjesto i način priključenja električne            

 energije,zaštitu od napona za predviđeno vršno 

  opterećenje od približno 10kW treba  utvrditi u 

 posebnim uvjetima nadležnog tijela (npr. HEP);  

 

Reciklažno dvorište planirano je na rubu pojasa 

plavljenja perioda od tisuću godina (PR1000) te je isto 

potrebnoizvesti  na način propisan za gradnju na tlu  

slabe nosivosti te ih ga zaštititi od plavljenja područja 

tisućugodišnjom velikom vodom kako bi eventualne štete 

po reciklažno dvorište  bile minimalne.Potrebno je da se  

predmetna zona zaštiti od potencijalnog plavljenja većeg 

od tisućugodišnjeg povratnog perioda (nasipavanje 

terena, izdizanje objekata, i slično). 

             Članak 13. 

 

 Elaborat Ciljane izmjene i dopune GUP-a Knina 

izrađen u 8 (osam) izvornika ovjerenih pečatom      

Gradskog vijeća Grada Knina i potpisom predsjednika 

Gradskog vijeća Grada Knina. 

                                  Članak 14. 

                          

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u Službenom glasilu Grada Knina. 

 

Klasa: 350-02/12-01/14 

Urbroj: 2182-10-01/15-76 

Knin,  24. travnja 2015.godine 

 

                    GRAD KNIN 

                      GRADSKO VIJEĆE GRADA KNINA     

  

                         PREDSJEDNIK    

       Marinko Tokmakčija, v.r.  
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GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o     

predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine 

broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 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), Gradsko vijeće Grada 

Knina na  17. sjednici od 24. travnja 2015. godine donosi 

 

 

O D L U K U  

o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u   

Dječji vrtić „Cvrčak“ Knin  

za radnu 2015./2016. godinu  

 

Članak 1.  

 

 Utvrđuje se da po Zakonu, pri upisu djece u    

dječje vrtiće koji su u vlasništvu jedinice lokalne         

samouprave prednost imaju djeca roditelja žrtava i      

invalida Domovinskog rata, djece 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 , djeca roditelja koji primaju  doplatak za 

djecu. 

 

Članak 2.  

 

 U smislu Zakonom utvrđenog prava prvenstva iz 

članka 1. ove odluke, pri upisu u Dječji vrtić „Cvrčak“, 

koja ustanova je u vlasništvu Grada Knina, djeca         

ostvaruju prvenstvo po redoslijedu i to: 

 

 

 

 - 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 

 - djeca roditelja koji primaju  doplatak za djecu. 

 

 

Članak 3.  

 

 U smislu članka 2. ove odluke: 

a) pri računanju broj djece polazi se od ukupnog broja 

uzdržavane djece konkretne obitelji, 

b) dijete obitelji s više djece, u okviru iste točke, ima    

prednost nad obitelji s manje djece, 

c) za dijete u udomiteljskoj obitelji roditeljima se       

smatraju osobe koje dijete uzdržavaju, a pod ukupnim 

brojem djece smatraju se uzdržavano dijete i sva djece te 

obitelji. 

Članak 4.  

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“, a            

primjenjivati će se kod upisa djece za radnu     

2015./2016. godinu. 

 

KLASA: 601-02/15-01/1 

URBROJ: 2182/10-01-15-3 

Knin, 24. travnja 2015. godine  

 

             PREDSJEDNIK 

                 Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA:119-01/15-01/1  

URBROJ:2182/10-01-15-4 

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 9. stavka 2. i članka 10. stavka 

2. Zakona o savjetima mladih (''Narodne novine'' broj 

41/14. - u daljnjem tekstu: Zakon), članka 6. stavka 1. 

Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Knina 

(KLASA:119-01/15-01/1, URBROJ:2182/10-01-15-2 od 

1. travnja 2015. godine) i članka 33a. 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), Gradsko vijeće Grada 

Knina, na 18. sjednici održanoj 22. svibnja 2015. godine, 

donosi 

 

O D L U K U 

o objavljivanju Javnog poziva za predlaganje           

kandidata za članove i zamjenike 

članova Savjeta mladih Grada Knina 
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Članak 1. 

 

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih Grada Knina objavit 

će se u Slobodnoj Dalmaciji, na internetskim stranicama i 

oglasnoj ploči Grada Knina, u tekstu koji je sastavni dio 

ove Odluke.  

Rok za podnošenje prijedloga kandidata za članove i 

zamjenike članova Savjeta mladih je 20 dana od dana 

objave Javnog poziva u Slobodnoj Dalmaciji. 

 

Članak 2. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog (8) dana od 

dana objave u "Službenom glasilu Grada Knina“.  

 

 

            PREDSJEDNIK 

                                    Marinko Tokmakčija 

————————————————————— 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 015-08/10-01/5 

URBROJ: 2182/10-01-15-7 

Knin, 22. svibnja 2015. godine          

     

Na temelju članka 9. Zakona o naseljima („Narodne novine“, broj 54/88) i članka 33. Statuta Grada Knina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj: 07/09, 03/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i „Službeno glasilo   

Grada Knina broj: 4/14) Gradsko vijeće Grada Knina, na 18. sjednici održanoj 22. svibnja 2015. godine, donosi 

 

ODLUKU 

  o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trgova na području Grada Knina  

 

Članak 1.  

 

U Odluci o određivanju imena ulica i trgova na području Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-kninske 

županije“,  broj 12/11, 13/13 i „Službeno glasilo Grada Knina“ broj 4/14), u članku 1. u tabelarnom prikazu dodaju 

se novi redni brojevi 189. i 190. koji glase: 

Red. Grad Knin DOSADAŠNJI NOVI NAZIV SKRAĆENI NA-

ZIV 

OPIS ULICE 

189. Knin   

- 

  

Ulica Gospe Veli-

koga Hrvatskog 

Krsnog Zavjeta 

Gospina Matični broj statističkog 

kruga i redni broj PK u    

SK: 0054151/013, Šibensko-

kninska županija, Redni broj 

županije: 15,  Grad: Knin, 

MBG: 01961,  Naselje: 

Knin, MBN: 029335,      

Mjesna samouprava: Knin II, 

MB: 16217, Broj             

domaćinstava u popisnom 

krugu: 195. Redni broj ulice 

(prema DGU) 0152 

- od ulice IV. Gardijske  

brigade, Getaldićevom, prvo 

skretanje lijevo u dužini od 

138 m 

190. Knin - Ulica 72. bojne Voj-

ne policije 

72. bojne Matični broj statističkog 

kruga i redni broj PK u    

SK: 0054151/013, Šibensko-

kninska županija, Redni broj 

županije: 15,  Grad: Knin, 

MBG: 01961,  Naselje: 

Knin, MBN: 029335,     

Mjesna samouprava: Knin II, 

MB: 16217, Broj             

domaćinstava u popisnom 

krugu: 195. Redni broj ulice 

(prema DGU) 0153 

- od ulice IV. Gardijske  

brigade, Getaldićevom,   

drugo skretanje lijevo u  

dužini od 125 m 
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Članak 2.  

 

U članku 2. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji 

glasi: 

 

„Opis ulica iz članka 1., pod točkama 189. i 190. ove   

Odluke, u Kninu, prikazan je u grafičkom prilogu, kao 

sastavnom dijelu ove Odluke, koji se neće objavljivati u 

„Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

Članak 3. 

 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave 

u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

               PREDSJEDNIK  

      Marinko Tokmakčija 

———————————————————————

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

O D L U K U 

o dodjeli  

«NAGRADE GRADA KNINA»  

 

Udruzi veterana 7. gardijske brigade „PUMA“ 

 

dodjeljuje se 

«NAGRADA GRADA KNINA» 

za osobite uspjehe u zaštiti i očuvanju digniteta           

Domovinskog rata, a posebno kroz ulogu  7. gardijske 

brigade „PUMA“  prije, tijekom i nakon oslobađanja 

Grada Knina  

u VRO „Oluja“ 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-11 

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

              PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na  temelju  članka 9.  Statuta  Grada  Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09),    Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

               O D L U K U  

   o dodjeli  

        «NAGRADE GRADA KNINA»  

 

Udruzi veterana 4. gardijske brigade 

 

dodjeljuje se 

«NAGRADA GRADA KNINA» 

za osobite uspjehe u zaštiti i očuvanju digniteta           

Domovinskog rata, a posebno kroz ulogu  4. gardijske 

brigade prije, tijekom i nakon oslobađanja Grada Knina 

u VRO „Oluja“ 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-12 

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

 

              PREDSJEDNIK  

      Marinko Tokmakčija 

———————————————————————

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na   temelju   članka 9. Statuta  Grada  Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

 

O D L U K U  

o dodjeli  

«GRBA GRADA KNINA»  
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dodjeljuje se posthumno 

  

ANTI GRABIĆU 

 

„GRB GRADA KNINA“  

 

za nesebično i požrtvovno pristupanje u obavljanju     

policijskih zadaća 

 s ciljem pružanja pomoći i zaštite žrtvama nasilja i     

ostalim građanima 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-13 

Knin, 22. svibnja 2015. godine  

               PREDSJEDNIK  

       Marinko Tokmakčija 

———————————————————————

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

O D L U K U  

o dodjeli  

«PLAKETE GRADA KNINA»  

 

gđi. ANĐI MEŠIN 

 

dodjeljuje se 

«PLAKETA GRADA KNINA» 

 

za 36 puta darovanu krv i osobiti doprinos dobrovoljnom 

darivanju krvi 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-14 

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

 

            PREDSJEDNIK 

    Marinko Tokmakčija 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

O D L U K U  

o dodjeli  

«PLAKETE GRADA KNINA»  

 

gosp. ANTI DUILU 

 

dodjeljuje se 

«PLAKETA GRADA KNINA» 

 

za uspjehe u radu s mladim osobama srednjoškolskog 

uzrasta 

te u promicanju znanja i obrazovanja 

 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-15 

Knin, 22. svibnja 2015. godine  

              PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija 

——————————————————————

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

 

 

O D L U K U  

o dodjeli  

„PLAKETE GRADA KNINA“ 
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gosp. VLADI AREŽINI 

 

dodjeljuje se 

«PLAKETA GRADA KNINA» 

 

za uspjehe u radu s djecom i mladima s poteškoćama u 

razvoju 

i odraslim osobama s invaliditetom 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-16 

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

             PREDSJEDNIK 

     Marinko Tokmakčija 

———————————————————————

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

O D L U K U  

o dodjeli  

«GRBA GRADA KNINA»  

 

gosp. ZORANU ČAVARI 

 

dodjeljuje se 

«GRB GRADA KNINA» 

 

za zasluge u očuvanju tradicijskih običaja Hrvata iz BiH 

u Gradu Kninu, 

promocije Grada Knina kroz kulturne manifestacije na 

području RH i BiH, te promicanju kulture Grada Knina 

kroz djelovanje HKD-a „Napredak“ Knin 

 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-17  

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

            PREDSJEDNIK 

    Marinko Tokmakčija 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 9. Statuta Grada Knina 

(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» broj 7/09, 

3/13 i 11/13-pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada 

Knina 4/14) i članka 14. Odluke o priznanjima Grada 

Knina («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», 

broj 5/98, 6/00, 21/01 i 10/09), Gradsko vijeće Grada 

Knina na 18. sjednici od  22. svibnja 2015. godine donosi 

O D L U K U  

o dodjeli  

«GRBA GRADA KNINA»  

 

gđi. NADI HRŽIĆ 

 

dodjeljuje se 

„GRB GRADA KNINA» 

 

za zasluge u promicanju kulture i umjetnosti 

i stvaranju kulturnog identiteta Grada Knina 

 

KLASA: 060-01/15-01/1 

URBROJ:2182/10-01-15-18 

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

            PREDSJEDNIK 

    Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-01/14-01/54 

URBROJ: 2182/10-01-15-4 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 

128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03. – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 

90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 33. Statuta Grada Knina (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske      

županije« br. 7/09, 3/13 i 11/13 – pročišćeni tekst i »Službeno glasilo Grada Knina« br. 4/14),   Gradsko vijeće   

Grada Knina na 16. sjednici od 1. travnja 2015. g. donosi 

 

IZMJENE I DOPUNE 

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 

u gradu Kninu za 2015. godinu 

 

Članak 1. 

 

 U članku 1. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu 

(»Službeno glasilo Grada Knina« broj 4/14), iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi: ''javne površine''. 

 

Članak 2. 

 

 U članku 3. stavak 1. mijenja se i glasi: 

''Utvrđuje se ukupan iznos sredstava potrebnih za izvršenje ovog programa u visini od 13.096.000 kn.'' 

 

Članak 3. 

 

Mijenja se i tablični prikaz iz članka 2. ovog   Programa te se isti prilaže Izmjenama i dopunama  Programa 

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu Kninu za 2015. godinu i čini  njegov sastavni dio. 

 

Članak 4. 

 

Ovaj program stupa na snagu osmog dana od  dana objave u »Službenom glasilu Grada Knina«. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  PREDSJEDNIK 

               Marinko Tokmakčija  
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GRADSKO VIJEĆE                      

KLASA: 810-01/15-01/3 

URBROJ: 2182/10-02-15-2  

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

 

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

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

79/07 i 38/09 i 127/10), članka 27. Zakona o zaštiti od 

elementarnih nepogoda (''Narodne novine'' br. 73/97 i 

174/04),  Programa aktivnosti u provedbi posebnih 

mjera zaštite od požara od interesa za Republiku     

Hrvatsku u 2015. godini („Narodne novine“ br.      

36/15), te  članka 33.  Statuta Grada Knina („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 7/09, 3/13 i 11-

11/13-pročišćeni tekst i „Službeni glasilo Grada Kni-

na“ broj:4/14),  Gradsko vijeće Grada Knina na  18.         

sjednici održanoj dana 22 . svibnja 2015. godine      

donosi 

 

      PROGRAM PRIPREMNIH I                     

PROVEDBENIH AKTIVNOSTI 

            ZA TURISTIČKU 2015. 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 2015. 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 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 povjesni značaj posebice u novoj 

hrvatskoj povijesti, neopisive prirodne ljepote         

dalmatinske zagore, te posebne delicije iz                

gastronomske ponude, daju mu za pravo da se u      

skorijoj budučnosti razvije u specifično jaku i           

prepoznatljivu turističku destinaciju. Broj hotelskih 

smještajnih kapaciteta ne smije zavaravati, jer je Grad 

Knin stjecište mnogih putnika namjernika tijekom    

cijele godine, a taj se broj multiplicira ljeti  u vrijeme 

špice ljetne sezone, posebice datuma obljetnice Oluje. 

      Temeljem Procjene ugroženosti stanovništva,    

materijalnih i kulturnih dobara za područje Grada   

Knina , 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 potencjalno ugrožava veliki broj 

stanovnika potrebno je i postavljanje ležećih   policaja-

ca,     kojima bi se kontrolirala brzina prijevoznih 

sredstava, naročito u blizini škola, vrtića te ostalih    

objekata gdje postoji mogućnost okupljanja većeg   

broja osoba. 
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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 se obnavlja što u mnogome otežavati         

promet pravcem državna granica-Kninsko Polje-Knin- 

Šibenik, a imajući u vidu da se i u drugim djelovima 

grada obavljaju određeni građevinski radovi za        

očekivati je otežano odvijanje prometa i 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,  

          Jovića 2                              650 osoba 

 

2. Osnovna škola dr. Franje Tuđmana,                  

Kneza I. Nelipića 2  450 osoba 

 

3. Srednja strukovna škola kralja Zvonimira  

          Ikićina 30                240 osoba 

 

4.       Srednja škola Lovre Montija 

          Ikićina 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, van oblasti ugroza.  

 

              PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 

Člankom 28. stavak 1. alineja 4. Zakona o zaštiti i  

spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04 , 79/07 i 38/-

09 i 127/10), te Programa  aktivnosti u provedbi      

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za           

Republiku Hrvatsku u 2015.  godini ( „Narodne       

novine“ broj:36/15), propisana je obveza donošenja         

Programa pripremnih i provedbenih aktivnosti za      

turističku 2015. godinu za sve jedinice lokalne uprave i 

samouprave tako i za  područje Grada Knina od strane 

Gradskog vijeća Grada Knina. 

Za provođenje Programa pripremnih i provedbenih 

aktivnosti za turističku 2015. godinu nisu potrebita 

sredstva u Proračunu Grada Knina. 

 

 

 

 

   PROČELNIK                      GRADONAČELNICA 

Nenad Damjanović         Josipa Rimac  
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 810-01/15-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 22. svibnja 2015. godine 

 

          Sukladno odredbama članka 13. Zakona o zaštiti 

od požara („Narodne novine broj: 92/10) , te Programa  

aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 

od interesa za Republiku Hrvatsku u 2015.  godini 

( „Narodne novine“ broj: 36/15), te članka. 33.  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), Gradsko 

vijeće Grada Knina na 18. sjednici dana  22.  svibnja  

2015. godine donosi  

 

OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI GRADA 

KNINA  

ZA LJETNU SEZONU 2015. GODINU 

 

 

1. VATROGASNE POSTROJBE 

 

 

- JVP-a 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 terminu 

01. 06. - 30. 09. 2015. godine prema slijedećem           

rasporedu: 

 

- Popise djelatnika interventnih grupa utvrditi do  01. 06. 

2015. godine radi organiziranja dodatne edukacije  i   

uvježbavanja grupa, te upoznavanja i razrade detalja    

funkcioniranja sustava za ljetnu sezonu 2015. godinu, 

 

JVP-a Grada Knina uvodi dežurstvo u pojačanom     

režimu; obustava godišnjih odmora, uvođenje  pasivnog 

dežurstva, narastanje postrojbe prema indeksu opasnosti 

od  01. 06. 2015. godine,   na temelju procjene            

odgovarajućim hidrometeorološkim prilikama, 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 DVD-a na intervenciju 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 je zadužen  za praćenje,     

prikupljanje i proslijeđivanje  informacija i koordinaciju 

zapovjedanja na intervencijama, koje se obavljaju na    

području Šibensko-kninske županije. 

 

VOC-Šibenik vrši postupak podizanja vatrogasnih      

postrojbi prema Planovima intervencija gradova, općina i 

županije. 

 

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: 

 

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 na             

raspolaganje Glavnom vatrogasnom zapovjedniku za   

nastali događaj širih razmjera JVP-a Knin dužna je staviti 

slijedeće snage i tehniku: 

 

 

Auto cisternu     3+3 vatrogasca 
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4. ZAPOVIJEDANJE 

 

-  Člankom 33. Zakona o vatrogastvu definiran je način 

zapovijedanja na intervenciji. Temeljem  toga 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-e 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 slijedeći djelatnici: 

 

1. Županijski vatrogasni zapovjednik: DARKO      

DUKIĆ, tel.: 219-138, mob. 098 266-000                   

mob. 091 230-5668 

Zamjenika VELIMIR MILOŠEVIĆ, Zapovjednik JVP 

Šibenik, tel 212-058, mob. 098 523-497 

 

2.Pomoćnik za operativno rukovođenje, IVO BILIĆ, 

Zapovjednik JVP Drniš, tel. 886-574, mob. 098 409-950 

 

2.Pomoćnik za operativno rukovođenje, VELIMIR 

MILOŠEVIĆ, Zapovjednik JVP Šibenik, 

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

 

2.Pomoćnik za operativno rukovođenje, MLADEN 

JELIĆ, Zapovjednik JVP Knin, 

tel. 664-991, mob.098  406-846 

 

2.Pomoćnik za uporabu zračnih snaga, MARKO IVIĆ,  

Zamjenik zapovjednika JVP Knin  

 tel. 664-991, mob. 098  176-2055  i 

GORAN BILUŠIĆ, Zamjenik zapovjednika JVP Šibenik, 

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

 

3.Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo, MARKO 

VUKUŠIĆ, Zapovjednik DVD Drniš, 

mob. 099 - 230 2800, 

Zamjenik ANTONIO BEGIĆ, Zapovjednik DVD-a     

Pirovac, mob. 098 266-2646  

 

 

5. Pomoćnik za suradnju s vojnim postrojbama,  

VLADIMIR ERCEG, Zamjenik zapovjednika JVP       

Šibenik, mob. 099 239-2809 

Zamjenik ZVONIMIR KEKEZ, 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 

 

7. 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 112, 

 

9. Pomoćnik za odnose s javnošću, ŽELJKO ČOGA, 

VZ ŠKŽ mob. 098 336-673 

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

 

4. PLAN MOTRENJA 

Šumarija Knin izradila je zajedno s Javnom vatrogasnom 

postrojbom Grada Knina, i drugim pravnim osobama na 

području Grada Knina, Plan motrenja. 

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

-Strmica - Cerovac - motrionica "Strmica", vrijeme     

motrenja  16 sati, 

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

i 

-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. - 

15.09.2015. godine od 06 - 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. 

 

5.PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE 

 

Na temelju ovoga programa za 2015. godinu,  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 Polaće - Čimburov gaj. 

 

6.LOGISTIKA 

 

Kod dugotrajnih intervencija, odnosno nakon 3 sata    

dostavlja se piće 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 raspolaganju        

zapovjedniku intervencije. 

Troškove ishrane gasitelje 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. 

 

 

7. PRIMJENA  

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u "Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

              PREDSJEDNIK  

                                                      Marinko Tokmakčija 

 

 

 

OBRAZLOŽENJE: 

 

 

Člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne    

novine“ broj: 92/10) , te Programa  aktivnosti u provedbi 

posebnih mjera zaštite od požara od interesa za           

Republiku Hrvatsku u 2015.  godini ( „Narodne novine“ 

broj: 36/15) propisana je obveza donošenja Operativnih 

programa aktivnosti za ljetnu sezonu 2015. godine od 

strana vijeća jedinica lokalne uprave i samouprave, a   

time i Gradskog vijeća Grada Knina. 

Prijedlog programa je usuglašen sa Operativnim          

programom VZ ŠKŽ, te se kao takav predlaže za         

donošenje na Gradskom vijeću Grada Knina.  

Za donošenje Operativnog programa nisu potrebita      

sredstva u Proračunu Grada Knina. 

 

 

   PROČELNIK            GRADONAČELNICA 

Nenad Damjanović         Josipa Rimac 

______________________________________________ 
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GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka  6. stavka 2. Etičkog  kodeksa 

nositelja političkih dužnosti u Gradu Kninu („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/11) i članka 

33. točke 31. 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), Gradsko vijeće Grada Knina na 16. sjednici,     

održanoj dana 1. travnja 2015. godine, donosi 

         R J E Š E N J E 

         o imenovanju Etičkog odbora 

 

 

I.    U Etički odbor imenuju se: 

 

1. Marija Mijač, za predsjednicu, 

2. Ivan Uzun, vijećnik Gradskog vijeća, za člana, 

3. Radojka Manojlović, vijećnica Gradskog     

vijeća, za člana. 

 

II.  Etički odbor nadzire poštovanje i ostupanje po   

Etičkom kodeksu nositelja političkih dužnosti u Gradu 

Kninu. 

 

  III. Etički odbor izdaje mišljenja, preporuke i             

upozorenja, povodom pritužbe ili na   zahtjev   korisnika 

usluga ili zaposlenika gradske uprave, nositelja političkih 

dužnosti Gradskog vijeća, Gradonačelnika, zamjenika  

Gradonačelnika ili  njihova radnog tijela, kao i na vlastitu 

inicijativu.             

Pravila postupanja i druga prava i obveze Etičkog odbora 

propisani su Etičkim kodeksom nositelja političkih       

dužnosti u Gradu Kninu. 

 

 IV.    Administrativnu potporu radu Etičkog odbora  pru-

ža upravno tijelo gradske  uprave zaduženo za stručnu i 

administrativnu pomoć u radu Gradskog vijeća i          

Gradonačelnika. 

 

V.    Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“ 

 

VI.  Danom stupanja na snagu ovog Rješenja         

prestaje važiti Rješenje o imenovanju članova Etičkog 

odbora („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 

broj   8/13). 

 

 

KLASA: 119-01/15-01/4 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 1. travnja 2015. godine   

 

             PREDSJEDNIK  

     Marinko Tokmakčija 

——————————————————————-- 

GRADSKO VIJEĆE 

 

 Na temelju članka 3. Odluke o osnivanju       

Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Knina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 

6/14) i članka 33. točke 15. 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), Gradsko vijeće Grada Knina na 

18. sjednici, održanoj dana  22. svibnja 2015. godine, 

donosi 

       R J E Š E N J E 

 

         o imenovanju članova Povjerenstva za                  

   ravnopravnost  spolova  Grada  

 

I.    U Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada  

Knina imenuju se: 

 

1. Maja Deronja, za predsjednicu,  

2. Ivan Uzun, za člana, 
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3. Jovanka Ilić, za članicu, 

4. Vedrana Požar, za članicu, 

5. Anto Milišić, za člana, 

6. Lidija Ćurko, za članicu, 

7. Ivana Vidović, za članicu, 

8. Josip Blažević, za člana, 

9. Anđelka Balić, za članicu. 

 

II. Mandat članova Povjerenstva za ravnopravnost       

spolova Grada Knina izabranih u mandatnom razdoblju 

2013.- 2017. godine, traje do isteka mandatnog razdoblja. 

 

III.  Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“ 

 

KLASA: 119-01/14-01/18 

URBROJ: 2182/10-01-15-8 

Knin, 22. svibnja 2015. godine  

 

               PREDSJEDNIK 

       Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-01/13-01/73 

URBROJ: 2182/10-01-15-8 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje 

objekata i uređaja  

 infrastrukture u gradu Kninu za 2014. godinu 

 

 1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina o 

izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne 

infrastrukture u gradu Kninu za 2014. godinu, KLASA: 

363-01/13-01/73, URBROJ: 2182/10-02-15-6 od          

23. ožujka 2015. godine. 

 

2.  Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3.  Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

              PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 363-01/13-01/74 

URBROJ: 2182/10-01-15-9 

Knin, 1. travnja 2015. godine  

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa         

održavanja komunalne 

 infrastrukture u gradu Kninu za 2014. godinu 

 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina o     

izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

u gradu Kninu za 2014. godinu, KLASA: 363-01/13-

01/74, URBROJ: 2182/10-02-15-7 od 23. ožujka 2015. 

godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

                PREDSJEDNIK 

     Marinko Tokmakčija 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 551-06/13-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-15-11 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa          

socijalnih davanja  

na području grada Knina za 2014. godinu 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina o    

izvršenju Programa socijalnih davanja na području grada 

Knina za 2014. godinu, KLASA: 551-06/13-01/2,       

URBROJ: 2182/10-02-15-9  od 20. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

              PREDSJEDNIK  

      Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 610-01/13-01/3 

URBROJ: 2182/10-01-15-9 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u kulturi   

na području grada Knina s financijskim planom za 

2014. godinu 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina o 

izvršenju Programa javnih potreba u kulturi  na području 

grada Knina s financijskim planom za 2014. godinu, 

KLASA: 610-01/13-01/3, URBROJ: 2182/10-02-15-7 od 

20. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“.  

 

                  PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija  

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 620-01/13-01/1 

URBROJ: 2182/10-01-15-8 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u sportu  

na području grada Knina za 2014. godinu 
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1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina o     

izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području 

grada Knina za 2014. godinu, KLASA: 620-01/13-01/1, 

URBROJ: 2182/10-02-15-6 od 20. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

               PREDSJEDNIK  

        Marinko Tokmačija  

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 610-01/13-01/2 

URBROJ: 2182/10-01-15-9 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, 

održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi  

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih 

potreba u financiranju udruga civilnog društva na 

području grada Knina za 2014. godinu 

 

 

1.  Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina o 

izvršenju Programa javnih potreba u financiranju udruga 

civilnog društva na području grada Knina za 

2014.godinu,   KLASA: 610-01/13-01/2,  URBROJ:              

2182/10-02-15-7 od 20. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

 

 

              PREDSJEDNIK  

                                                      Marinko Tokmakčija 

 

GRADSKO VIJEĆE   

KLASA: 400-08/13-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-15-58 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenim preraspodjelama  

proračuna Grada Knina za 2014. godinu  

 

1. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice o izvršenim         

preraspodjelama proračuna Grada Knina za 2014. godinu, 

KLASA: 400-08/13-01/7,  URBROJ: 2182/10-02-15-57 

od  19. ožujka 2015. godine. 

 

2.  Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

              PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 
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GRADSKO VIJEĆE   

KLASA: 400-08/13-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-14-59 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, 

održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna  

Grada Knina  za  2014. godinu  

 

 

1. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice o izvršenju Proračuna Grada Knina za 2014. godinu, KLASA: 400-08/13-

01/7,  URBROJ: 2182/10-02-15-48 od 18. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

             PREDSJEDNIK 

                Marinko Tokmakčija 
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GRADSKO VIJEĆE   

KLASA: 400-08/13-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-14-60 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća o zaduživanju na domaćem i 

stranom tržištu  

novca i kapitala Grada Knina u 2014. godini  

 

 

1. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice o zaduživanju na 

domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Grada Knina 

u 2014. godinu, KLASA: 400-08/13-01/7,  URBROJ: 

2182/10-02-15-51 od 19. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

  

                    PREDSJEDNIK 

                   Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE   

KLASA: 400-08/13-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-14-61 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

 Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi  

Z A K L J U Č A K 

o prihvaćanju Izvješća o danim jamstvima i izdacima 

po jamstvima  

Grada Knina u 2014. godini  

1.Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice o danim          

jamstvima i izdacima po jamstvima Grada Knina u 2014. 

godinu, KLASA: 400-08/13-01/7,  URBROJ: 2182/10-

02-15-52 od 19. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

 

              PREDSJEDNIK 

                                                       Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE   

KLASA: 400-08/13-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-14-62 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća o trošenju sredstava            

proračunske zalihe  

Grada Knina u 2014. godini 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće Gradonačelnice o trošenju      

sredstava proračunske zalihe Grada Knina u 2014.      

godinu, KLASA: 400-08/13-01/7, URBROJ:              

2182/10-02-15-53 od 19. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

  

 

              PREDSJEDNIK 

                                                       Marinko Tokmakčija 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/29 

URBROJ: 2182/10-01-15-3 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 16.sjednici, održanoj 1. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o usvajanju Izvješća o odgojno-obrazovnom radu s 

financijskim izvješćem  

Dječjeg vrtića „Cvrčak” Knin za 2014. godinu 

 

 

1. Usvaja se Izvješće o odgojno-obrazovnom radu s      

financijskim izvješćem Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin za 

2014. godinu,  KLASA: 601-01-01/15-01/1, URBROJ: 

2182-10-13/01-15-1 od 5. veljače 2015. godine, a koje je 

usvojilo Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Cvrčak” Knin na 

12. sjednici,  održanoj 10. veljače 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

              PREDSJEDNIK 

      Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/28 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko   

vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 

2015. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

 

o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem  

Kninskog muzeja Knin za 2014. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem 

Kninskog muzeja Knin za 2014. godinu, od veljače 2015. 

godine, a koje je usvojilo Upravno vijeće Kninskog    

muzeja Knin na 6. sjednici održanoj 27. veljače 2015. 

godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“.   

 

               PREDSJEDNIK 

                                                      Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/9 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem  

Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2014. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem 

Pučkog otvorenog učilišta Knin za 2014. godinu od    

veljače 2015. godine, a koje je Upravno vijeće POU Knin 

usvojilo na 17. sjednici održanoj 19. veljače 2015.       

godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

               PREDSJEDNIK 

       Marinko Tokmakčija 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/7 

URBROJ: 2182/10-01-15-3 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem  

Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2014. 

godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem 

Javne vatrogasne postrojbe Grada Knina za 2014. godinu, 

od siječnja 2015. godine, a koje je Upravno vijeće JVP 

Knin usvojilo na 4. sjednici održanoj 9. veljače 2015. 

godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

                       PREDSJEDNIK 

                                                   Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/23 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko   

vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem  

Narodne knjižnice Knin za 2014. godinu 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem  

Narodne knjižnice Knin za 2014. godinu, KLASA:    612

-04/15-01/04,  URBROJ: 2182/10-14-15-2 od 10. ožujka 

2015. godine, a koje je Upravno vijeće Narodne         

Knjižnice Knin usvojilo na 4. sjednici održanoj 10.ožujka 

2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

               PREDSJEDNIK 

       Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/25 

URBROJ: 2182/10-01-15-3 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu s financijskim izvješćem  

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 

2014. godinu 

 

 

1. Usvaja se Izvješće o radu s financijskim izvješćem  

Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Knina za 2014. 

godinu, od 19. travnja 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

 

 

 

                         PREDSJEDNIK 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 351-01/15-01/1 

URBROJ: 2182/10-01-14-3 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana                   

gospodarenja otpadom  

Grada Knina za razdoblje 2010. - 2017. godine, u 

2014. godini 

 

1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnice Grada Knina o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Knina za 

razdoblje 2010. - 2017. godine, u 2014. godini, KLASA: 

351-01/15-01/1; URBROJ: 2182/10-02-15-1 od             

19. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

                           PREDSJEDNIK 

                   Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 110-01/15-01/6 

URBROJ:2182/10-01-15-3 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 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), Gradsko vijeće Grada Knina, 

na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu  

Pododsjeka za komunalno redarstvo za  2014. godinu 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Pododsjeka za komunalno 

redarstvo za 2014. godinu, KLASA: 110-01/15-01/6, 

URBROJ: 2182/10-05-02-01/01-15-1 od 20. ožujka      

2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

 

                PREDSJEDNIK 

                                Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 034-06/14-01/1 

URBROJ:2182/10-02-15-5 

Knin, 1. travnja 2015. godine 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 47. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 16. sjednici, održanoj 1. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnice Grada 

Knina  

za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Gradonačelnice Grada  

Knina za razdoblje srpanj-prosinac 2014. godine,     

KLASA: 034-06/14-01/1, URBROJ: 2182/10-02-15-3 od 

20. ožujka 2015. godine.  

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

 

 

             PREDSJEDNIK  

                 Marinko Tokmakčija 
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GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/36 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 24. travnja 2015. godine  

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 17. sjednici, održanoj 24. travnja 

2015. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća Komunalnog poduzeća d.o.o. 

Knin  

o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2014. 

godinu  

 

1. Prihvaća se Izvješće Komunalnog poduzeća d.o.o. 

Knin o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2014.     

godinu, od 16. ožujka 2015. godine, a koje je Skupština 

društva Komunalno poduzeće d.o.o. Knin usvojila na  

sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

               PREDSJEDNIK 

       Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/38 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 24. travnja 2015. godine   

 

 

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 17. sjednici, održanoj 24. travnja 

2015. godine, donosi 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

Knin 

o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2014.  

godinu  

 

1. Prihvaća se Izvješće društva Čistoća i zelenilo d.o.o. 

Knin o stanju društva s financijskim izvješćem za 2014. 

godinu, Broj: 86/2-15 od 26. ožujka 2015. godine, a koje 

je Skupština društva Čistoća i zelenilo d.o.o. Knin       

usvojila na sjednici održanoj 26. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

               PREDSJEDNIK 

       Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/33 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 24. travnja 2015. godine    

    

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko   

vijeće Grada Knina, na 17. sjednici, održanoj 24. travnja 

2015. godine, donosi 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća društva Upravitelj – Knin 

d.o.o. 

o radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu 

 

1. Prihvaća se Izvješće društva Upravitelj - Knin d.o.o. o 

radu s financijskim izvješćem za 2014. godinu, 

Evid.broj:01-116/2015/03-10 od 10. ožujka 2015. godine, 

a koje je Skupština društva Upravitelj – Knin d.o.o.     

usvojila na 24. sjednici održanoj 18. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 
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3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

                PREDSJEDNIK 

        Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/41 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 24. travnja 2015. godine    

    

Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 17. sjednici, održanoj 24. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješće o radu s financijskim         

izvješćem  

društva Matica d.o.o. Knin za 2014. godinu 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu s financijskim izvješćem 

društva Matica d.o.o. Knin za 2014. godinu od ožujka/

travnja 2015. godine, a koje je usvojila Skupština društva 

Matica d.o.o. u 2015. godini. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

  

               PREDSJEDNIK 

       Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 400-06/15-01/40 

URBROJ: 2182/10-01-15-2 

Knin, 24. travnja 2015. godine   

 

 Na temelju članka 33. u svezi članka 71. 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), Gradsko  

vijeće Grada Knina, na 17. sjednici, održanoj 24. travnja 

2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća  

Turističke zajednice Grada Knina za 2014. godinu 

 

 

 

1. Prihvaća se Izvješće o radu i financijsko izvješće       

Turističke zajednice Grada Knina za 2014. godinu, 

Ur.broj: 23/2015 od ožujka 2015. godine, a koje je 

Skupština Turističke zajednice Grada Knina usvojila na 

sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine. 

 

2. Izvješće čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u „Službenom glasilu 

Grada Knina“. 

 

                           PREDSJEDNIK 

                  Marinko Tokmakčija 

——————————————————————— 

 



      Službeno glasilo Grada Knina                                               broj 3                                                             10. lipnja 2015.  

73  

 

         II.GRADONAČELNICA 

 

Na temelju članka 19. točka 2. Zakona o zaštiti na radu 

(Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14) i članka 45. 

stavka  6. točka 33.  Statuta Grada Knina („Službeni  

vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj:7/09, 3/13 i 

13/13- pročišćeni tekst i „Službeno glasilo Grada Knina“ 

broj:4/14), Gradonačelnica Grada Knina, dana               

12. svibnja 2015. godine  donosi  

 

PRAVILNIK 

o zaštiti na radu 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim se Pravilnikom o zaštiti na radu (u         

daljnjem tekstu: Pravilnik), sukladno djelatnosti i        

izvršenoj procjeni opasnosti, utvrđuju: 

 

 - organizacija uređivanja i provođenja zaštite na 

 radu, 

 - pravila zaštite na radu, 

 - zaštita posebnih kategorija službenika/     

   namještenika, 

- nadzor, 

- isprave, evidencije i izvještaji i 

- druge odredbe.k 2. 

 

Članak 2. 

 

U upravnim tijelima Grada Knina pravilima     

zaštite na radu uređuju se sljedeća područja: 

 

Člana 

- procjena opasnosti i revizija procjene opasnosti, 

- osposobljavanje za rad na siguran način, 

- poslovi s posebnim radnim uvjetima, 

- korištenje sredstava rada i osobnih zaštitnih     

   sredstava te radni postupci, 

- ispitivanje radnog okoliša te strojeva i uređaja s 

   povećanim opasnostima, 

- izvođenje građevinskih i montažnih radova, 

- osobna zaštitna sredstva, 

- postupci u slučaju ozljede na radu, 

- zaštita nepušača, 

- zabrana unošenja i konzumiranja alkohola i     

   drugih sredstava ovisnosti, 

- evakuacija i spašavanje i 

- pružanje prve pomoći i medicinska pomoć. 

 

 

Članak 3. 

 

Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na sve 

službenike/namještenike upravnih tijela Grada Knina     

(u daljnjem tekstu: gradska upravna tijela), bez obzira na 

to jesu li zaposleni na određeno ili na neodređeno       

vrijeme, rade li puno radno vrijeme ili skraćeno, te na 

vježbenike. 

Odredbe ovog Pravilnika obvezuju i osobe koje se nalaze 

na praktičnom radu i osposobljavanju u upravnim        

tijelima Grada Knina, te osobe koje obavljaju poslove na 

temelju ugovora o djelu te druge osobe u   smislu članka 

4. točka  4. Zakona o zaštiti na radu (u daljnjem tekstu: 

Zakon). 

 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno 

značenje koriste se neutralno i odnose se jednako za    

muški i ženski spol. 

 

 

Članak 4. 

 

 Poslodavac, u smislu ovog Pravilnika je Grad 

Knin  zastupan po Gradonačelniku. 

 

 

Članak 5. 

 

Zaštita na radu sastavni je dio organizacije rada i 

provođenja radnog procesa. 

 

Svrha provedbe zaštite na radu u gradskim upravnim    

tijelima je osiguravanje uvjeta rada službenicima/

namještenicima i drugim osobama na radu, bez opasnosti 

za život i zdravlje. 

 

Prigodom svake promjene organizacije i provođenja    

radnog procesa, adaptacije ili rekonstrukcije radnih i    

pomoćnih prostorija i prostora (u daljnjem tekstu: radne 

prostorije), moraju biti provedene i osigurane mjere      

zaštite na radu. 



      Službeno glasilo Grada Knina                                               broj 3                                                              10. lipnja 2015.  

74  

Članak 6. 

 

U radnim prostorijama u kojima zbog             

tehnološkog procesa može doći do oštećenja zdravlja 

zbog izloženosti štetnim kemijskim tvarima, lošem     

svjetlu, buci i drugome, opasnosti se moraju ukloniti 

primjenom osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, 

tako da ne dođe do oštećenja zdravlja službenika/

namještenika. 

 

 

 

Članak 6. 

 

U radnim prostorijama u kojima zbog             

tehnološkog procesa može doći do oštećenja zdravlja 

zbog izloženosti štetnim kemijskim tvarima, lošem     

svjetlu, buci i drugome, opasnosti se moraju ukloniti 

primjenom osnovnih i posebnih pravila zaštite na radu, 

tako da ne dođe do oštećenja zdravlja službenika/

namještenika. 

 

 

Članak 7. 

 

Prilozi koji čine sastavni dio ovog Pravilnika su: 

 - Zapisnik o obavljenoj provjeri je li službenik/   

   namještenik pod utjecajem alkohola (Prilog 1), 

- Uputnica za utvrđivanje prisutnosti sredstava    

   ovisnosti u organizmu (Prilog 2), 

- Prijava o ozljedi na radu (Prilog 3) i 

- Izjava o nastanku ozljede (Prilog 4). 

 

 

II. ORGANIZACIJA UREĐIVANJA I                  

PROVOĐENJA ZAŠTITE NA RADU  

 

 

Članak 8. 

 

U upravnim tijelima Grada Knina zaštitu na radu uređuju 

i provode: 

- Gradonačelnik Grada Knina u funkciji           

  Poslodavca, 

- ovlaštenici zaštite na radu, 

- službenici stručnjaci zaštite na radu, 

- povjerenici radnika za zaštitu na radu i 

- službenici/namještenici. 

 

Gradonačelnik Grada Knina 

 

Članak 9. 

 

Gradonačelnik Grada Knina obavlja sljedeće poslove iz 

zaštite na radu: 

- organizira i provodi zaštitu na radu i 

- osigurava nadzor nad provođenjem zaštite na    

  radu. 

                                                                                     

Članak 10. 

 

Ovlaštenik zaštite na radu je osoba koja rukovodi 

radom jednog ili više službenika/namještenika ili drugi 

službenik na koga je preneseno ovlaštenje u pisanom   

obliku. 

Ovlaštenici zaštite na radu u upravnim tijelima Grada 

Knina su: 

1.  pročelnicima upravnih tijela ili njihovi           

    ovlaštenici i 

2.  nadređeni službenici/namještenici koji         

    rukovode poslovima za koje su procjenom   

    opasnosti i revizijom procjene opasnosti       

    utvrđene opasnosti. 

 

Pročelnicima upravnih tijela pisano ovlaštenje daje     

Gradonačelnik Grada Knina, a službenicima/

namještenicima  Pročelnik upravnog tijela Grada Knina. 

 

Članak 11. 

 

Pročelnici upravnih tijela ili njegov ovlaštenik  imaju 

prava, obveze, odgovornost i ovlaštenje: 

- na poslove ne smiju rasporediti službenika/

 namještenika koji nije osposobljen za rad na   

 siguran način, 

- na poslove s posebnim uvjetima rada ne smiju 

 rasporediti službenika/namještenika za kojega na 

 propisani način nije utvrđeno da ispunjava       

 tražene uvjete, 

- malodobnicima, ženama, trudnicama i          

 službenicima/namještenicima sa smanjenom   

 radnom sposobnošću ne smiju dopustiti rad na 

 poslovima koji bi na njih štetno utjecali, 

- narediti da se isključe iz upotrebe neispravni 

 strojevi, uređaji i osobna zaštitna sredstva, 

- brinuti se o tome da službenici/namještenici 

 rade sukladno odredbama Zakona, pravilnicima, 

 uputama i drugim propisima, 

- zabraniti službeniku/namješteniku rad ako radi 

 suprotno pravilima zaštite na radu, 

- osigurati potreban broj službenika/namještenika 

 osposobljenih za evakuaciju, spašavanje i       

 pružanje prve pomoći, 

-osigurati da se tijekom rada ne piju alkoholna 

 pića ili uzimaju druga sredstva ovisnosti,        

 odnosno zabraniti rad službenicima/  

 namještenicima za koje se utvrdi da su pod     

 utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti 

 (narkotika, medikamenata i dr.) te ih udaljiti s 

 rada, 
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- osigurati i odrediti mjesta za pušenje u dijelu 

 prostora koji koriste, 

- omogućiti ispitivanje strojeva i uređaja, radnog 

 okoliša, te instalacija u djelokrugu rada kojim 

 rukovode, 

- izvijestiti inspekciju rada o smrtnoj, težoj ili 

 skupnoj ozljedi odmah nakon događaja 

 (telefonom, telefaksom i sl.) i dostaviti propisanu 

 obavijest u roku od 48 sati od njena nastanka, 

- izvijestiti inspekciju rada o profesionalnoj    

 bolesti nakon što ju je utvrdilo nadležno tijelo, 

- prijaviti ozljedu na radu Hrvatskom zavodu za 

 zdravstveno osiguranje, u roku od 30 dana od 

 dana nastanka ozljede, 

- narediti da se isključe iz upotrebe strojevi,    

 uređaji, te prostorije koje predstavljaju opasnost 

 za život i zdravlje, 

- planirati aktivnosti službenika/namještenika za 

 rad s računalom tijekom rada tako da se          

 periodički izmjenjuju s drugim aktivnostima, 

- obavijestiti povjerenika za zaštitu na radu o 

 smrtnoj ili težoj ozljedi na radu radi                

 prisustvovanja nadzornom pregledu nadležne 

 inspekcije rada, 

- osigurati osobna zaštitna sredstva službenicima/

 namještenicima raspoređenima na poslove za 

 koje je to procjenom opasnosti utvrđeno, 

-pokrenuti disciplinski postupak protiv          

 službenika/namještenika koji čine povredu radne 

 obveze iz članka 20. ovog Pravilnika i 

             -osposobiti se za poslove ovlaštenika iz zaštite 

 na radu. 

 

Članak 12. 

 

Pročelnik upravnog tijela ili njegov ovlaštenik u          

djelokrugu kojega se obavljaju poslovi zaštite na radu 

osim prava, obveza, odgovornosti i ovlaštenja ovlaštenika 

iz članka 11. ovog Pravilnika obavlja i sljedeće poslove: 

- organizira poslove zaštite na radu u skladu sa 

 Zakonom, 

- osigurava da se izradi procjene opasnosti i       

 reviziju procjene opasnosti, planove          

 evakuacije i spašavanja, ispitivanje strojeva i   

 uređaja s povećanim opasnostima, ispitivanja 

 radne okoline, ispitivanja el. instalacija koje    

 provode  ovlaštene stručne ustanove i 

-  brine se o osiguravanju materijalnih sredstava 

 za ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim       

 opasnostima, ispitivanja zaštite od indirektnog 

 napona dodira, uzemljenja, izjednačavanja     

 električnog potencijala, gromobranskih           

 instalacija, faktora radne okoline, izrade planova 

 evakuacije i spašavanja, izradu procjene          

 opasnosti i reviziju procjene opasnosti, izradu 

 programa osposobljavanja službenika i           

 namještenika za rad na siguran način, usluge     

 medicine rada za pregled službenika i             

 namještenika koji rade na poslovima s posebnim 

 uvjetima rada i rad u odboru zaštite na radu,    

 sanitetski materijal za pružanje prve pomoći,   

 opremu za provođenje evakuacije i spašavanja u 

 slučaju elementarnih nepogoda. 

 

Članak 13. 

 

Službenici stručnjaci zaštite na radu za koje su procjenom 

opasnosti i revizijom procjene utvrđene    opasnosti   

imaju prava, obveze, odgovornost i ovlaštenje: 

- pružati stručnu pomoć ovlaštenicima zaštite na 

 radu, povjerenicima, službenicima/                 

 namještenicima u provedbi i unapređivanju      

 zaštite na radu, 

- obavljati unutarnji nadzor nad primjenom      

 pravila zaštite na radu, 

- pratiti i analizirati podatke o ozljedama na radu 

 i profesionalnim oboljenjima te izraditi godišnje 

 izvješće, 

- surađivati s tijelima inspekcije rada te           

 ovlaštenim ustanovama i trgovačkim društvima i 

 drugima koji se bave poslovima zaštite na radu, 

- surađivati prigodom gradnje i rekonstrukcije 

 gradskih objekata, nabave strojeva i uređaja, te 

 osobnih zaštitnih sredstava, 

- pratiti stanje zaštite na radu te, na temelju toga, 

 predlagati odgovarajuće mjere za poboljšavanje 

 zaštite na radu, 

- voditi propisane evidencije iz zaštite na radu, 

- organizirati osposobljavanje povjerenika,          

 službenika/namještenika, ovlaštenika zaštite na 

 radu, 

- sudjelovati u izradi općih akata u vezi sa      

 zaštitom na radu i uputama za rad na siguran  

 način, 

- obavijestiti ovlaštenike zaštite na radu o       

 utvrđenim nedostacima prigodom ispitivanja 

 strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, 

 električnim instalacijama, gromobranskim      

 instalacijama i faktora radne okoline, 

- osigurati da službenici/namještenici rade      

 sukladno odredbama Zakona, Pravilnikom,     

 uputama i drugim propisima, 

- službeniku/namješteniku zabraniti rad ako ga 

 obavlja suprotno odredbi iz prethodne alineje 

 ovoga članka, 
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- osigurati da se za vrijeme rada ne piju           

 alkoholna pića, uzimaju druga sredstva ovisnosti, 

 odnosno da se zabrani rad službenicima/ 

 namještenicima za koje se utvrdi da su pod     

 utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, 

 te ih udaljiti s rada, 

- poduzimati mjere za to da se sredstva rada i 

 osobna zaštitna sredstva koriste prema njihovoj 

 namjeni i da ih koriste službenici/namještenici 

 kojima su povjerena, 

- predlagati pokretanje disciplinskog postupka 

 čelniku tijela protiv službenika/namještenika koji 

 čini povredu radne obveze iz članka 17. ovog 

 pravilnika, 

- podnositi zahtjev za nabavku osobnih zaštitnih 

 sredstava službi koja obavlja poslove nabave, 

- obavijestiti službu koja obavlja poslove        

 održavanja o svim nedostacima na sredstvima 

 rada i zahtijevati da se oni uklone, 

- isključiti iz upotrebe strojeve i uređaje te      

 osobna zaštitna sredstva koja nisu ispravna, 

- osigurati provedbu naredbe o zabrani pušenja, 

- obavijestiti odmah inspekciju za poslove zaštite 

 na radu o svakoj ozljedi službenika/namještenika 

 na radnom mjestu telefonom i pismeno, a o    

 ozljedi koja se dogodila na putu od stana do 

 mjesta rada u roku od 48 sati od nastanka        

 ozljede, 

- praktično osposobiti službenika/namještenika za 

 rad na siguran način za poslove koji su u procjeni 

 opasnosti određeni, 

- planirati aktivnosti službenika/namještenika za 

 rad s računalom tijekom rada tako da se           

 periodički izmjenjuju s drugim aktivnostima i 

     - osposobiti se iz zaštite na radu prema  

  Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu 

 („Narodne novine br.112/14“).    

 

Članak 14. 

 

Odgovornost ovlaštenika zaštite na radu za      

neizvršavanje obveza iz članaka 11. i 12.  ovog           

Pravilnika utvrđena je prekršajnim odredbama Zakona. 

 

Povjerenici radnika za zaštitu na radu 

 

Članak 15. 

 

 

 Povjerenici za zaštitu na radu biraju se,            

odnosno imenuju na način utvrđen Zakonom.                             

Postupak izbora povjerenika za zaštitu na radu pokreće 

20 % službenika i namještenika ili Sindikata   i   provodi 

se u skladu s odredbama općeg propisa o radu kojim su   

uređena pitanja izbora radničkog vijeća. 

Povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi 

interese radnika na području zaštite na radu te pratiti 

primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na 

radu.    

Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo: 

 

             -podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz   

 donošenje odluka iz zaštite na radu, 

             -zahtijevati od poslodavca da poduzme         

 odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja i          

 otklanjanja rizika, 

             -podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu 

 na radu, 

              -sudjelovati s poslodavcem u planiranju           

 unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove       

 tehnologije, uvođenja novih kemikalija i          

 bioloških štetnosti u radni i proizvodni proces te 

 poticati poslodavca i njegove ovlaštenike na    

 provedbu zaštite na radu, 

             -biti obaviješten o svim promjenama koje 

 utječu ili bi mogle utjecati na zaštitu na radu, 

             -izvršiti uvid i koristiti dokumentaciju            

 poslodavca iz zaštite na radu, 

             -primati primjedbe radnika u vezi s primjenom 

 pravila zaštite na radu te ih prenositi poslodavcu 

 ili njegovom ovlašteniku, 

             -izvijestiti nadležnog inspektora i specijalistu 

 medicine rada o svojim zapažanjima, odnosno              

 zapažanjima radnika, 

             -prisustvovati inspekcijskim pregledima i          

 očitovati se na činjenično stanje koje utvrdi     

 nadležni inspektor, 

             -pozvati nadležnog inspektora, kada ocijeni da 

 su ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, a           

 poslodavac propušta ili odbija provoditi potrebnu 

 zaštitu na radu, 

             -osposobljavati se za obavljanje poslova         

 povjerenika radnika za zaštitu na radu, 

             -stalno proširivati i unapređivati znanje te    

 pratiti i  prikupljati obavijesti od važnosti za svoj 

 rad, 

             -staviti prigovor na inspekcijski nalaz, 

             -svojim djelovanjem poticati radnike na          

 provedbu zaštite na radu i 

             -obavješćivati radnike o provedbi zaštite na 

 radu. 
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 Kolektivnim ugovorom mogu se urediti i druga   pitanja 

vezana za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu, a 

mogu se urediti i sporazumom sklopljenim  između     

poslodavca i radničkog vijeća, ako stranke kolektivnog 

ugovora na to ovlaste stranke sporazuma. 

 

Službenici/namještenici 

 

Članak 16. 

 

Prava službenika/namještenika iz zaštite na radu su: 

 

- pravo na osposobljavanje za siguran rad na   

 mjestima na kojima postoji opasnost za njihovu 

 sigurnost i zdravlje, 

- pravo na siguran rad, 

- pravo na usluge medicine rada, posebno u vezi s 

 obavljanjem poslova s posebnim uvjetima rada, 

- pravo na posebnu zaštitu (malodobnici, invalidi, 

 žene, stariji službenici/namještenici), 

- pravo na izbor povjerenika za zaštitu na radu, 

- pravo na prvu i medicinsku pomoć u slučaju  

 ozljede na radu ili iznenadne bolesti, 

- pravo na osobna zaštitna sredstva na radnim 

 mjestima na kojima su ugroženi sigurnost i 

 zdravlje, a utvrđeni su procjenom opasnosti, 

- pravo na odbijanje rada u slučaju neposredne 

 opasnosti za život i zdravlje jer nisu primijenjena 

 propisana pravila zaštite na radu i 

- pravo na upute poslodavca za rad na siguran 

 način te obavještavanje o opasnostima na mjestu 

 rada, sredstvima rada i pripadajućim               

 instalacijama. 

 

Članak 17. 

 

Službenik/namještenik čini povredu radne obveze ako: 

- puši u prostorijama i prostorima u kojima je to 

 zabranjeno, 

- ne obavlja poslove dužnom pozornošću,         

 sukladno Zakonu, ovim Pravilniku i drugim    

 propisima, te uputama poslodavca, 

- tijekom rada ne upotrebljava osobna zaštitna 

 sredstva za poslove za koje je njihova primjena 

 obvezna te obavlja poslove suprotno pravilima 

 zaštite na radu, 

-odmah ne izvijesti nadređenog službenika/

 namještenika o neposrednoj opasnosti za        

 sigurnost i zdravlje, 

- ne pristupi obrazovanju i osposobljavanju za 

 samostalan rad na siguran način ili ne pristupi 

 provjeri, 

- ne obavi pravodobno liječnički pregled na koji 

 ga uputi nadređeni službenik/namještenik ili   

 služba, 

- radi suprotno pravilima zaštite na radu ugrozi 

 sigurnost drugih službenika/namještenika, 

- ošteti ili ukloni oznake upozorenja ili upute iz 

 zaštite na radu; 

- unosi i pije alkoholna pića za vrijeme rada ili 

 ako obavlja rad pod utjecajem alkohola ili drugih 

 sredstava ovisnosti, 

- ne omogući da se utvrdi je li pod utjecajem   

 alkohola ili drugih sredstava ovisnosti, 

- odbije napustiti mjesto rada kada to od njega 

 zatraži nadređeni službenik/namještenik radi  

 sigurnosti i zaštite zdravlja i 

- odbije udaljiti se s radnog mjesta kada je      

 zatečen da radi pod utjecajem alkohola ili drugih 

 sredstava ovisnosti. 

Za povrede radne obveze iz ovoga članka     

 službeniku/namješteniku se mogu izreći stegovne 

 mjere. 

 

III. PRAVILA ZAŠTITE NA RADU 

 

1.Procjena rizika i revizija procjene rizika 

 

Članak 18. 

 

Procjenu rizika i reviziju procjene rizika izrađuje 

ovlaštena pravna osoba koja ima ovlaštenje nadležnog 

ministarstva za izradu procjene rizika. 

Revizija procjene rizika obavlja se na način i u             

slučajevima propisanim Pravilnikom o izradi procjene 

rizika (»Narodne novine«, br. 112/14) 

 

2. Osposobljavanje za rad na siguran način 

 

Članak 19. 

 

Iz zaštite na radu dužni su se osposobiti: 

- službenici/namještenici koji rade na radnim 

 mjestima za koja je to procjenom opasnosti     

 utvrđeno, 

- povjerenici za zaštitu na radu, 

- ovlaštenici za zaštitu na radu i 

- službenici stručnjaci za poslove zaštite na radu. 
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2.1. Osposobljavanje službenika/namještenika za rad 

na siguran način 

 

Članak 20. 

 

Sustav i programi osposobljavanja službenika/

namještenika za rad na siguran način izrađuju se na    

temelju procjene opasnosti. 

 

Osposobljavanje službenika/namještenika za rad na    

siguran način obavlja pravna osoba koja ima ovlaštenje 

nadležnog ministarstva, odnosno poslodavac za vlastite 

potrebe, ako ima ovlaštenje nadležnog ministarstva. 

 

Poslove organizacije i koordinacije prigodom              

osposobljavanja službenika/namještenika za rad na     

siguran način obavlja službenik stručnjak zaštite na radu.  

 

Članak 21. 

 

Neposredno nadređeni službenik/namještenik 

koji raspoređuje službenika/namještenika na radno    

mjesto dužan ga je uputiti službeniku stručnjaku zaštite 

na radu prigodom prijama u službu ili prigodom        

premještaja s jednoga radnog mjesta na drugo, ako       

podliježe osposobljavanju iz zaštite na radu. 

 

Službenik/namještenik koji nije osposobljen za rad na 

siguran način može raditi samo pod nadzorom             

osposobljenog službenika/namještenika za vrijeme      

probnog rada do osposobljavanja za samostalni rad, a 

najduže tri mjeseca od rasporeda na radno mjesto. 

 

2.2. Osposobljavanje povjerenika i ovlaštenika za  za-

štitu na radu 

 

Članak 22. 

 

Povjerenik i ovlaštenici za zaštitu na radu       

osposobljavaju se za područja zaštite na radu prema    

propisanim programima. 

 

Osposobljavanje povjerenika i ovlaštenika za zaštitu na 

radu obavlja pravna osoba koja ima ovlaštenje nadležnog 

ministarstva. 

 

 

3. Poslovi s posebnim radnim uvjetima 

 

 

Članak 23. 

 

Na temelju procjene opasnosti i revizije utvrđuju 

se poslovi s posebnim radnim uvjetima. 

 

Na poslove s posebnim radnim uvjetima službenik/

namještenik se može rasporediti nakon što je utvrđeno da 

ispunjava uvjete utvrđene posebnim pravilima zaštite na 

radu. 

Članak 24. 

 

Služba koja obavlja kadrovske poslove prigodom 

zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu s posebnim 

uvjetima rada službenika/namještenika upućuje na      

liječnički pregled u ustanovu medicine rada. 

 

Služba koja obavlja kadrovske poslove dužna je dostaviti 

presliku uvjerenja o radnoj sposobnosti službenika/

namještenika raspoređenog na poslove s posebnim      

uvjetima rada službeniku stručnjaku za poslove zaštite na 

radu. 

 

Članak 25. 

 

Službenik stručnjak zaštite na radu organizira 

periodične liječničke preglede službenika/namještenika 

raspoređenih na poslove s posebnim radnim uvjetima u 

utvrđenim rokovima. 

 

Nadređeni službenik/namještenik, u suradnji sa            

službenikom stručnjakom zaštite na radu, upućuje        

službenika/namještenika na pregled radi provjere         

potrebne zdravstvene i psihičke sposobnosti za obavljanje 

poslova s posebnim radnim uvjetima. 

 

U okviru preventivnih pregleda službenika/namještenika 

raspoređenih na radno mjesto s računalom, nadređeni 

službenik/namještenik u suradnji sa službenikom        

stručnjakom zaštite na radu organizirat će pregled vida 

kod specijalista medicine rada. 

 

Evidenciju o službenicima/namještenicima koji obavljaju 

poslove s posebnim radnim uvjetima vodi službenik    

stručnjak zaštite na radu. 

 

 

4. Korištenje sredstava rada i osobnih zaštitnih     

sredstava te radni postupci 
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Članak 26. 

 

Namještenik koji obavlja tehničke poslove dužna 

je osigurati da su građevine s pripadajućim instalacijama 

ispravne. 

Službenici/namještenici koji koriste radne prostorije    

dužni su obavijestiti nadređenog službenika/namještenika 

o svim nedostacima. 

 

Nadređeni službenik/namještenik dužan je zahtijevati od 

namještenika koji obavlja tehničke poslove da se        

nedostaci uklone. 

 

Članak 27. 

 

Održavanje strojeva i uređaja, alata i slično mora 

se obavljati u skladu s tehničkim propisima i uputama 

proizvođača. 

 

Namještenik zadužen za održavanje dužan je osigurati da 

se strojevi i uređaji, alati i slično održavaju u ispravnom 

stanju. 

 

Službenici/namještenici koji rukuju strojevima i           

uređajima, alatima, skelama i ljestvama dužni su         

obavijestiti nadređenog službenika/namještenika o svim                

nedostacima. 

 

Nadređeni službenik/namještenik dužan je poduzeti     

mjere da se uklone nedostaci. 

 

Članak 28. 

 

Službenik/namještenik dužan je rukovati        

strojevima i uređajima, alatima, skelama, ljestvama,    

osobnim zaštitnim sredstvima sukladno njihovoj namjeni 

i prema uputama proizvođača. 

 

Upute za rad i održavanje moraju biti dostupne           

službeniku/namješteniku koji rukuje sredstvima rada i 

osobnim zaštitnim sredstvima. 

 

 

5. Ispitivanje radnog okoliša te strojeva i uređaja s 

povećanim opasnostima 

 

 

 

             Članak 29. 

 

Periodična ispitivanja strojeva i uređaja s        

povećanim opasnostima, radnog okoliša, zaštite od      

indirektnog napona dodira, gromobranskih instalacija u 

utvrđenim zakonskim rokovima organizira službenik 

stručnjak     zaštite na radu. 

 

Poslove ispitivanja iz stavka 1. ovoga članka obavljat će 

pravna osoba koja ima ovlaštenje nadležnog ministarstva. 

 

 

Članak 30. 

 

O obavljenim ispitivanjima izdaje se zapisnik, 

uvjerenje ili druga odgovarajuća isprava. 

 

Ako se prigodom ispitivanja utvrde nedostaci, odnosno 

ne izda pozitivno uvjerenje u smislu primjene pravila 

zaštite na radu, službenik stručnjak zaštite na radu dužna 

je o tome obavijestiti ovlaštenika iz članka 13. ovog    

pravilnika. 

 

Ovlaštenik ne smije dopustiti rad na stroju ili   uređaju s 

povećanom opasnošću koji ne zadovoljava pravila zaštite 

na radu, te je dužan poduzeti mjere da se nedostaci     

uklone. 

 

Članak 31. 

 

Nadređeni službenici/namještenici dužni su     

pisano obavijestiti službenika stručnjaka  zaštite na radu 

o instaliranju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, 

njihovu premještanju iz jedne građevine u drugu, te o 

korištenju nove građevine s pripadajućim instalacijama i 

uređajima. 

 

 

6. Izvođenje građevinskih i montažnih radova 

 

 

Članak 32. 

 

Izvođenje građevinskih i montažnih radova    

tijekom koji se stvara buka obavlja se u pravilu, izvan 

radnog vremena gradskih upravnih tijela, osim hitnih  

radova koji traju kraće vrijeme. 
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Članak 33. 

 

Ugovorom o izvođenju radova treba obvezati 

izvođača radova da se pridržava propisa s područja      

zaštite na radu kako prigodom izvođenja radova ne bi 

došlo do opasnosti po život i zdravlje osoba iz članka. 3. 

ovog Pravilnika. 

 

Izvođač radova dužan je nadoknaditi štetu trećoj osobi, 

ako je prouzroči zbog nepridržavanja propisa s područja 

zaštite na radu. 

 

Osobe iz članka. 3. ovog Pravilnika dužne su se           

pridržavati znakova zabrane, znakova obavijesti u       

građevini i oko građevine za vrijeme izvođenja radova. 

 

7. Osobna zaštitna sredstva 

 

 

Članak 34. 

 

Prigodom uporabe osobnih zaštitnih sredstava 

službenik/namještenik se mora pridržavati pravila zaštite 

na radu, uputa proizvođača i uputa nadređenog           slu-

službenika/ namještenika. 

 

Službenik/namještenik ne smije koristiti osobna zaštitna 

sredstva protivno njihovoj namjeni. Dužan ih je čuvati, 

održavati i koristiti sukladno pravilima zaštite na radu. 

 

Službenik/namještenik ne smije odnositi osobna zaštitna 

sredstva izvan mjesta rada. 

 

Članak 35. 

 

Nadređeni službenik/namještenik dužan je      

planirati osobna zaštitna sredstva za poslove koji se   

obavljaju unutar njegove organizacijske jedinice te plan 

dostaviti službi koja obavlja poslove nabave do kraja  

kolovoza svake godine. 

 

Članak 36. 

 

Za pravodobnu nabavu osobnih zaštitnih       

sredstava, odnosno opreme, odgovorni su nadređeni 

službenik/namještenik i služba koja obavlja poslove    

nabave, ako su za to osigurana materijalna sredstva. 

 

Služba koja obavlja poslove nabave dužna je pribaviti 

ispravu o tome da je osobno zaštitno sredstvo izrađeno u 

skladu s propisima zaštite na radu i upute o načinu     

uporabe na hrvatskom jeziku. 

 

Članak 37. 

 

Zahtjeve za nabavu osobnih zaštitnih sredstava i 

opreme podnose nadređeni službenici/namještenici     

ustrojstvenih jedinica kojima upravljaju, a uz zahtjev   

moraju biti navedeni ime i prezime, poslovi koje        slu-

žbenici/namještenici obavljaju, naziv osobnoga          zaš-

titnog sredstva i opreme, te veličina osobnog zaštitnog 

sredstva. 

 

8. Postupci u slučaju ozljede na radu 

 

 

Članak 38. 

 

U slučaju ozljede na radu službenik/namještenik 

dužan je hitno izvijestiti svoga nadređenog službenika/

namještenika i službenika za zaštitu na radu. 

 

 

Članak 39. 

 

 

Nadređeni službenik/namještenik i službenik stručnjak  

zaštite na radu dužni su bez odgađanja, doći na mjesto 

događaja i: 

-ukloniti neposredni izvor opasnosti u najkraćem 

 roku, a, ako to ne može učiniti brzo i                

 jednostavno, osigurati službenicima/ 

 namještenicima da napuste opasno područje, 

-osigurati pristup ozlijeđenom službeniku/

 namješteniku i organizirati pružanje neposredne 

 prve pomoći, 

-prema potrebi, pozvati medicinsku pomoć ili 

 organizirati prijevoz ozljeđenog službenika/

 namještenika na liječenje u zdravstvenu            

 ustanovu, 

-o događaju i poduzetim mjerama neodgodivo 

  izvijestiti Poslodavca i njegovog ovlaštenika, 

- prijaviti ozljedu na radu na propisanom obrascu 

 (Prilog 3 ovog Pravilnika) i 

- osigurati da se kod nastanka teške ozljede na 

 radu ili u slučaju smrti na mjestu događaja ne 

 obavljaju bilo kakve izmjene stanja sve do    

 okončanja očevida. 
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Članak 40. 

 

U slučaju smrti, skupne ozljede dvaju ili  više 

službenika/namještenika ili teže ozljede, službenik      

stručnjak zaštite na radu putem Pročelnika toga upravnog 

tijela dužan je o tome izvijestiti nadležno tijelo inspekcije 

zaštite na radu odmah nakon nastanka događaja, a u roku 

od 48 sati dostaviti propisano pisano izvješće. 

 

Članak 41. 

 

Službenik zaštite na radu obavlja uviđaj o ozljedi 

koja se dogodila na radu, ispunjava prijavu o ozljedi na 

radu i prijavljuje ju HZZO-u. 

 

 

9. Zaštita nepušača 

 

Članak 42. 

 

Gradonačelnik/ca posebnim aktom određuju 

mjesta za pušenje u objektima Gradske uprave Grada 

Knina i donosi rješenje o  zabrani pušenja i uzimanja   

alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti. 

 

Mjesta za pušenje moraju biti vidno označena. 

 

 

10. Zabrana unošenja i konzumiranja alkohola i   

drugih sredstava ovisnosti 

 

Članak 43. 

 

Zabranjeno je uzimanje alkoholnih pića i drugih 

sredstava ovisnosti prije i za vrijeme rada i njihovo     

unošenje u radne prostorije i prostore. 

 

Unošenja alkohola i drugih sredstava ovisnosti može 

kontrolirati unutarnja služba na ulazima u štićene objekte, 

a tamo gdje nije ustrojena unutarnja služba unos može 

kontrolirati nadređeni službenik/namještenik ili osoba 

koju on ovlasti. 

 

Smatra se da je pod utjecajem alkohola službenik/

namještenik na radu kojem je prisutnost alkohola       

utvrđena odgovarajućim sredstvima i aparatima za     

mjerenje alkoholiziranosti, što odgovara količinama    

alkohola u organizmu propisanim zakonom.               

Smatra se da je službenik/namještenik pod utjecajem 

sredstava ovisnosti (droge, lijekovi i sl.) ako ona utječu 

na tjelesno ili duševno stanje službenika/namještenika 

zbog kojih je ugrožena njegova sigurnost i sigurnost   

osoba s kojima, tijekom dana, dolazi u dodir. 

 

 

Članak 44. 

 

U slučaju opravdane sumnje da je službenik/

namještenik pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava 

ovisnosti (ponašanje i izgled službenika/namještenika, 

prijava druge osobe i sl.), nadređeni službenik/

namještenik ili nadležno tijelo koje obavlja nadzor dužno 

je zatražiti provjeru alkoholiziranosti, odnosno prisutnosti 

sredstava ovisnosti od službenika zaštite na radu. 

 

U slučaju sumnje da je pod utjecajem alkohola ili drugih 

sredstava ovisnosti (droge, lijekovi i sl.) službenik/

namještenik je dužan, na zahtjev nadređenog službenika/

namještenika, omogućiti da se utvrdi prisutnosti alkohola 

ili sredstava ovisnosti u organizmu. 

 

Je li službenik/namještenik pod utjecajem alkohola     

utvrđuje se aparatom za mjerenje alkoholiziranosti koji 

mora biti ispravan i umjeren, a prisutnost sredstava     

ovisnosti u organizmu utvrdit će se u zdravstvenoj      

ustanovi u koju će službenika/namještenika uputiti      

službenik stručnjak zaštite na radu. 

 

Članak 45. 

 

Službenici/namještenici koji su ovlašteni       

provjeravati alkoholiziranost aparatom za mjerenje     

alkoholiziranosti su službenici stručnjaci zaštite na radu 

prema ovlaštenju Gradonačelnika. 

 

Provjeri alkoholiziranosti dužan je prisustvovati           

nadređeni službenik/namještenik, a, kad je on spriječen, 

osoba koju on odredi, te  uz prisustvo jednog svjedoka. 

 

O izvršenoj provjeri ovlašteni službenici/namještenici 

dužni su sastaviti zapisnik u tri primjerka od kojih se   

jedan uručuje službeniku/namješteniku kojeg se         

provjerava, jedan ovlaštenom službeniku/namješteniku, 

te jedan službeniku zaštite na radu koje ga pohranjuje. 

 

Ako službenik/namještenik odbije pristupiti provjeri   

alkoholiziranosti ili prisutnosti sredstava ovisnosti u     

organizmu, smatra se da je pod njihovim utjecajem. Na to 

ga, prije provjere, treba upozoriti osoba koja obavlja 

provjeru. 
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Članak 46. 

 

Službenika/namještenika koji je na radnom   

mjestu pod utjecajem alkohola ili sredstava ovisnosti   

nadređeni je službenik/namještenik dužan udaljiti s     

radnog mjesta i o tome izvijestiti Gradonačelnika/cu. 

 

Pročelnik gradskoga upravnog tijela ili osoba koju on 

ovlasti dužna je službeniku/namješteniku kojemu je    

utvrđena alkoholiziranost ili utjecaj sredstava ovisnosti 

osigurati prijevoz do mjesta stanovanja, zdravstvene    

ustanove ili ga predati hitnoj pomoći, odnosno policiji. 

 

Ako službenik/namještenik odbije napustiti radno mjesto, 

udaljit će ga, na poziv nadređenog službenika/

namještenika, unutarnja čuvarska služba ili policija. 

 

11. Evakuacija i spašavanje 

 

Članak 47. 

 

U slučaju iznenadnih događaja koji mogu       

ugroziti život i zdravlje službenika/namještenika i drugih 

prisutnih osoba, obvezno je organizirati i osigurati       

evakuaciju i spašavanje službenika/namještenika i trećih 

osoba iz radnih prostora gradskih upravnih tijela. 

 

Ovlaštenici iz članka 10. ovog pravilnika dužni su      

odrediti službenike i namještenike koji su osposobljeni za 

provođenje evakuacije i spašavanja u radnim prostorima 

koje koriste i za to osigurati potrebnu opremu. 

 

12. Pružanje prve pomoći i medicinska pomoć 

 

 

Članak 48. 

 

Ovlaštenici iz članka 10. ovog Pravilnika dužni 

su odrediti službenike/namještenike koji su osposobljeni 

za pružanje prve pomoći i za to osigurati kompletnu    

sanitetsku opremu. 

 

Članak 49. 

 

Ormarići za pružanje prve pomoći raspoređeni su 

po radnim prostorijama i nalaze se, u pravilu, kod       

domara, u portirnici, u kave - kuhinjama, u radionicama i 

na drugim prikladnim mjestima.                                   

Službenici/namještenici kod kojih se nalaze ormarići za 

pružanje prve pomoći sa sanitetskom opremom dužni su 

voditi brigu o tome da su ormarići popunjeni potrebnom 

opremom i da se koriste samo u za to namijenjene svrhe. 

U ormariću se mora nalaziti popis osoba zaduženih za 

pružanje prve pomoći i brojevi njihova telefona. 

 

Članak 50. 

 

Službenici/namještenici određeni i osposobljeni 

za pružanje prve pomoći dužni su osobama ozlijeđenima 

na radu pružiti prvu pomoć prema postupku prve pomoći, 

odnosno prema pravilima medicinske doktrine. 

 

 

V. ZAŠTITA POSEBNIH KATEGORIJA          

SLUŽBENIKA/NAMJEŠTENIKA  

 

 

Članak 51. 

 

Službenici/namještenici sa smanjenom radnom 

sposobnošću, žene, trudnice i malodobnici (posebna    

kategorija službenika/namještenika) raspoređeni na     

poslove u tijelima Gradske uprave, tijekom rada uživaju 

posebnu zaštitu na radu. 

 

Prava posebnih kategorija službenika/namještenika u   

pogledu trajanja radnog vremena, prekovremenog rada, 

prava na slobodne dane za godišnji odmor,   plaćenog 

dopusta, utvrđena su u Pravilnikom o radu ili              

Kolektivnom ugovoru. Posebne kategorije  službenika/

namještenika ne smiju se raspoređivati na  poslove s    

posebnim radnim uvjetima. 

 

 

VI. NADZOR 

 

Članak 52. 

 

Unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite 

na radu u gradskim upravnim tijelima ovlašteni su     

obavljati ovlaštenici poslodavca i službenici stručnjaci 

zaštite na radu. 

 

Utvrđeno se stanje upisuje u knjigu nadzora te se         

predlažu mjere za uklanjanje nedostataka, kvara ili       

neposredne opasnosti. 
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Članak 54. 

 

Pročelnici upravnih tijela dužni su inspektoru 

rada, kada obavlja nadzor na njegov zahtjev, dati        

potrebna izvješća i podatke. 

 

Pročelnici upravnog tijela dužni su izvijestiti povjerenika 

zaštite na radu o nadzornom pregledu inspekcije rada te 

mu omogućiti sudjelovanje u nadzornom pregledu i kod 

svake smrtne i teže ozljede na radnom mjestu. 

 

VII. ISPRAVE, EVIDENCIJE I IZVJEŠTAJI 

 

Članak 55. 

 

Službenik stručnjak za poslove zaštite na radu vodi     

sljedeće evidencije i izvješća: 

-knjiga nadzora 

-evidencijuslužbenika/namještenika              

 osposobljenih za siguran rad, 

-evidenciju službenika/namještenika 

 osposobljenih za  pružanje prve pomoći, 

-evidenciju službenika/namještenika    

 osposobljenih za provođenje evakuacije i           

  spašavanja u radnim prostorima, 

-evidenciju službenika/namještenika  

 osposobljenih za rad na računalima, 

-evidenciju službenika/namještenika na  

  poslovima s posebnim radnim uvjetima; 

-evidenciju ozljeda na radu i profesionalnih  

 oboljenja, 

-evidenciju o ispitivanju strojeva i uređaja s         

  povećanim opasnostima; 

-evidenciju o ispitivanju faktora radne okoline, 

-evidenciju o ispitivanju indirektnog napona   

 dodira, gromobranskih instalacija, 

-evidneciju službenika/namještenika o            

 provedenom zdravstvenom pregledu i 

-godišnje izvješće o ozljedama na radu za sva 

 gradska upravna tijela. 

 

Nadređeni službenici/namještenici vode: 

- evidenciju o zaduženju službenika/namještenika 

 osobnim zaštitnim sredstvima i 

- tehničku dokumentaciju o strojevima i  

 uređajima koje koriste. 

Namještenici zaduženi za održavanje građevina,           

instalacija, opreme i uređaja vode: 

-tehničku dokumentaciju o građevinama i       

 instalacijama i 

-uporabne i građevinske dozvole, ateste za novu 

 građevinu ili rekonstrukciju. 

 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 56. 

 

               Sve odredbe, pravila i postupke zaštite na radu, 

a  koji nisu propisani ovim Pravilnikom, regulirani su i 

primjenjuju se odredbe  Zakona o zaštiti na radu. 

 

Ovaj pravilnik stupa  na snagu osmog dana od dana    

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

KLASA: 115-01/15-01/1 

URBROJ: 2182/10-02-15-1 

Knin, 12. svibnja 2015. godine 

     

 

             GRAD KNIN 

     GRADONAČELNICA 

              Josipa Rimac  
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                    Prilog 1 

          

       Republika Hrvatska  

              Grad Knin  

  

                ———————————— 

   (odjel) 

 KLASA: 

 URBROJ: 

 Knin, 

ZAPISNIK O OBAVLJENOJ PROVJERI 

JE LI SLUŽBENIK/NAMJEŠTENIK POD UTJECAJEM ALKOHOLA 

 

 OSNOVNI PODACI  

 

Službenik/namještenik je usmeno upozoren na to da se smatra da je pod utjecajem alkohola ako   odbije    

pristupiti provjeri. 

Ako je u zadnjih 15 minuta službenik/namještenik konzumirao alkoholna pića treba sačekati da prođe 15 

minuta prije početka provjere alkoholiziranosti. 

 

 PODACI O APARATU 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

————————————— 

 

Ime i prezime službenika/namještenika kojega se  

provjerava na alkoholiziranost 

   

Mjesto provjere 

   

Datum i vrijeme provjere 

   

 

Naziv gradskog upravnoga tijela u kojem                         

službenik/namještenik radi te radno mjesto                     

službenika/namještenika 

   

Ime i prezime osobe na zahtjev koje se obavlja 

provjera te radno mjesto 

   

Proizvođač Tip Tvornički broj 

Datum                

umjeravanja 

aparata 
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UTVRĐIVANJE KONCENTRACIJE ALKOHOLA POMOĆU APARATA ZA MJERENJE                        

ALKOHOLIZIRANOSTI 

 

OČITAVANJE REZULTATA 

 

Očitavanje pokazuje vrijednost od: _______ Slovima:  

 

ZAKLJUČAK 

 

1. Službenik/namještenik je pod utjecajem alkohola. 

2. Službenik/namještenik nije pod utjecajem alkohola. 

3. Službenik/namještenik je odbio pristupiti provjeri utvrđivanja alkohola te se smatra da je pod utjecajem 

 alkohola. 

 

PRIMJEDBE 

 

Zapisnik je pročitan nazočnima. 

 

Primjedbe: 

 

Provjeru prisutnosti alkohola aparatom te točnost upisanih rezultata potvrđuju: 

 

 

 

 

 

1. Ovlašteni                                     

službenik/namještenik 

 

      

  (ime i prezime)   (vlastoručni potpis) 

        

2. Nazočan:       

  (ime i prezime)   (vlastoručni potpis) 

3. Službenik/namještenik  kojega se  

provjerava na  alkoholiziranost 

      

  

  (ime i prezime)       (vlastoručni potpis)   
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                      Prilog 2 

 

 

      

   

 

             Republika Hrvatska  

    Grad Knin  

     ——————————— 

       (odjel) 

 KLASA: 

 URBROJ: 

 Knin, 

UPUTNICA ZA UTVRĐIVANJE PRISUTNOSTI SREDSTAVA 

OVISNOSTI U ORGANIZMU 

 

 

radi utvrđivanja prisutnosti sredstava ovisnosti u organizmu. 

 

OSNOVNI PODACI 

 

UPOZORENJE 

- Službenik/namještenik je usmeno upozoren na to da se smatra da je pod utjecajem sredstava ovisnosti ako odbije 

pristupiti provjeri. 

-  Službenik/namještenik je usmeno upozoren da obavi pregled isti dan kad je upućen. 

 

           OVLAŠTENA OSOBA  

          ——————————————— 

                  Ime i prezime 

Upućuje se   u zdravstvenu      

ustanovu 

  

  (ime i prezime)   (naziv i adresa) 

        

        

Ime i prezime službenika/namještenika 

   

Naziv gradskoga upravnog tijela u kojem                       

službenik/namještenik radi te radno mjesto                   

službenika/namještenika 

   

Datum i vrijeme upućivanja 

   

Ime i prezime osobe na zahtjev koje se obavlja             

provjera te radno mjesto 

 

   

Naziv i adresa zdravstvene ustanove u kojoj se obavlja 

provjera sredstava ovisnosti   
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NAZIV UPRAVNOG ODJELA                             Prilog 3 

u kojem službenik/namještenik radi: 

 

____________________________________________________________________ 

Obavijest: 

 - Pročelniku gradskog upravnog tijela u kojem službenik/namještenik radi, 

 - službenik za poslove zaštite na radu. 

 

PRIJAVA O OZLJEDI NA RADU 

 

Datum i sat ozljede: _________________________________________________________________  

 

Dan u tjednu: ______________________________________________________________________  

 

Ime i prezime ozlijeđenoga: __________________________________________________________  

 

Ime i prezime nadređenog službenika/namještenika: _______________________________________  

 

Ime i prezime očevidaca i adresa stanovanja: _____________________________________________  

 

Uzrok ozljede: _____________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 

Jesu li korištena osobna zaštitna sredstva predviđena za taj posao: 

 

 _________________________________________________________________________________  

 

Izvor ozljede: ______________________________________________________________________  

 

 Kratak opis događaja nastanka ozljede: 

 

 _________________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 

 _________________________________________________________________________________  

 

Mjesto, datum i vrijeme prijave: 

 

_____________________________________ 

 

Potpis nadređenog službenika/namještenika 
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                       Prilog 4 

IZJAVA SLUŽBENIKA/NAMJEŠTENIKA 

O NASTANKU OZLJEDE NA RADU 

 

 

GRADSKI URED - ZAVOD - SLUŽBA: ______________________________________________  

 

Ime i prezime nadređenog službenika/namještenika: _______________________________________  

 

PODACI O OZLJEDI NA RADU: 

 

Ime (ime oca), prezime: _____________________________________________________________  

 

Broj osobne iskaznice (JMBG): _____________________ Broj osigurane osobe:  

 

Mjesto i adresa stanovanja: _________________________ , Telefon:  

 

Zanimanje: ______________________________________ , Stručna sprema:  

 

Naziv radnog mjesta: ________________________________________________________________  

 

Godina staža u Gradu Kninu: _________________________________________________________  

 

Datum nastanka ozljede: ____________________ , Vrijeme nastanka ozljede:  

 

Mjesto - adresa nastanka ozljede: ______________________________________________________  

 

Ozljeda se dogodila na radnom mjestu: ________ , na putu: , ostalo:  

 

Ime i prezime očevidaca: _______________________ , Adresa:  

 

Bolujete li od nekih bolesti (epilepsija, osteoporoza i dr.) ___________________________________  

 

Ime i prezime liječnika koji je pružio prvu pomoć: ________________________________________  

 

Naziv ustanove: ____________________________________________________________________  

 

Ime i prezime izabranog liječnika: _____________________________________________________  

 

Naziv zdravstvene ustanove i adresa: ___________________________________________________  

 

Adresa policijske postaje koja je izvršila uviđaj: __________________________________________  
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Detaljan opis događaja nastanka ozljede s uzrokom: 

 

Knin, ___________________________ 

 

_____________________________________ 

(Vlastoručni potpis službenika/namještenika) 

 

 

Napomena:Uz detaljan opis događaja potrebno je da navedete vrstu ozljede koju ste zadobili kao razlog vašeg      

ozljeđivanja. Vlastoručnim potpisom potvrđujem, pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, da su 

podaci iz ovog izvješća istiniti. 
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GRADONAČELNICA 

KLASA: 119-01/15-01/11 

URBROJ: 2182/10-02-15-1 

Knin, 21. svibanj 2015. godine 

 

 Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i          

spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 

i 127/10.), članka 21. stavka 2.       Pravilni  mobilizaciji i 

djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja 

("Narodne novine" broj 40/08. i 44/08.) i članka 45.     

stavak 6. točka 22. i 33. Statuta Grada Kninae („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 7/09., 3/13. i 

13/13-pročišćeni tekst.), Gradonačelnica Grada Knina 21. 

svibnja 2015. godine, donosi  

 

RJEŠENJE 

      o imenovanju povjerenika i zamjenika               

povjerenika civilne zaštite 

na području Grada Knina 

         

    Članak 1.  

 

Imenuju se povjerenici i zamjenici povjerenika civilne 

zaštite na području Grada Knina, i to tako slijedi:  

-za povjerenike civilne zaštite na području 

Grada Knina imenuju se predsjednici mjesnih 

odbora  s područja Grada Knina. 

-za zamjenike povjerenika civilne zaštite na 

području Grada Knina imenuju se  zamjenici 

predsjednika mjesnih odbora  s područja  

Grada Knina. 

Popis povjerenika i zamjenika povjerenika iz stavka 1. 

ovog članka nalazi se u prilogu koji čini sastavni dio 

ovog Rješenja i nije predmetom objave u „ Službenom 

glasilu Grada Knina“. 

 

    Članak 2. 

 

Povjerenici i zamjenici povjerenika civilne     

zaštite na području Grada Knina mobiliziraju se po     

nalogu gradonačelnika/ce u slučaju neposredne prijetnje, 

katastrofe i velike nesreće čije posljedice nadilaze       

mogućnosti gotovih operativnih snaga Grada Knina, a 

sve sukladno Planu zaštite i spašavanja Grada Knina i 

Planu civilne zaštite Grada Knina. 

 

 

     Članak 3. 

 

     Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

    GRADONAČELNICA  

             Josipa Rimac 

______________________________________________ 

 

GRADONAČELNICA  

KLASA:119-01/15-01/8 

URBROJ:2182/10-02-15-1 

Knin, 5. svibnja 2015. godine 

 

 Gradonačelnica Grada Knina na temelju članka 

45. Statuta Grada Knina („Službeni vjesnik Šibensko-

kninske županije“ broj 7/09, 3/13 i  11/13-pročišćeni 

tekst i „Službeno glasilo Grada Knina 4/14) dana            

5. svibnja 2015. godine, donosi 

 

RJEŠENJE 

o imenovanju Povjerenstva za imenovanja i            

preimenovanja ulica, 

 trgova i naselja Grada Knina  

 

I. U Povjerenstvo za imenovanja i preimenovanja ulica, 

 trgova i naselja Grada Knina imenuju se: 

 

Nikola Blažević, za predsjednika 

Slaven Ivić, član 

fra Ivan Lukač, član 

Zvonimir Gugo, član 

Ratko Vujnović, član 

Nadomir Tadić-Šutra, član 

Damir Žužić, član 

Ivica Brčina, član 

Miljenko Grubišić, član 

Josip Bebek, član. 

 

II. Ovo Rješenje stupa na snagu dan nakon donošenja 

objavit će se  u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

III. Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje vrijediti 

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za imenovanja i  
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preimenovanja ulica, trgova i naselja Grada Knina 

(„Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj    

11/05.) 

 

     GRADONAČELNICA 

             Josipa Rimac  

______________________________________________ 

GRADONAČELNICA 

KLASA: 006-04/14-01/3 

URBROJ: 2182/10-02-15-7 

Knin,  17. ožujka 2015. godine   

 

 Na temelju članka  16. stavka 1. Etičkog kodeksa 

zaposlenika gradske uprave Grada Knina („Službeni    

vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj 7/11) i članka 

45. 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),      

gradonačelnica, dana 17. ožujka 2015. godine, donosi  

           RJEŠENJE 

o izmjeni Rješenja o imenovanju Etičkog                

povjerenstva 

  

Članak 1. 

 

U Rješenju o imenovanju Etičkog povjerenstva 

(“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije” broj 

5/14),  mijenja se točka I. tako da se pod rednim brojem 

5. umjesto Cecilije Tolo, zbog prestanka radnog odnosa u 

Gradu Kninu, za predstavnika sindikata imenuje Anka 

Matić. 

 

Članak 2. 

 

            Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu Grada Knina“ 

 

 

    GRADONAČELNICA 

             Josipa Rimac  

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

GRADONAČELNICA 

KLASA: 215-01/13-01/1 

URBROJ: 2182/10-02-15-2 

Knin, 25. ožujka 2015. godine 

 

  Na temelju članka 45. 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), gradonačelnica Grada Knina, dana 25. 

ožujka 2015. godine, donosi 

 

ZAKLJUČAK 

 o izmjeni Zaključka o osnivanju Vijeća za               

komunalnu prevenciju 

 

 

         I. 

Zaključak o osnivanju Vijeća za komunalnu   

prevenciju („Službeni vjesnik  Šibensko-kninske         

županije“, broj 13/13), u članku 2., mijenja se na način da 

se umjesto dosadašnjeg člana Vijeća pod rednim brojem 

7., Slavice Šimić, za člana Vijeća imenuje Marija Mijač. 

 

 

II. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od 

dana objave u „Službenom glasilu Grada Knina“. 

 

 

                     GRADONAČELNICA 

           Josipa Rimac 

——————————————————————— 
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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 


