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REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KIJEVO
Bajani 12, 22310 Kijevo
Tel. 022 681 004, 681 611 Fax: 022 681 610
Web. www.kijevo.hr E-mail: opcina-kijevo@si.t-com.hr
MB: 2634123 OIB: 99793768997
Općinski načelnik
KLASA:002-01/15-01/01
URBROJ:2182/15-01/15-76
Kijevo , 11.03.2015.godine.

Na temelju članka 49.stavak 1. Statuta Općine Kijevo («Službeni vjesnik Šibensko-kninske
županije»,broj 8/09 i 05/13), podnosim
IZVJEŠĆE
o radu općinskog načelnika Općine Kijevo za 2014.godinu
I.

UVODNI DIO

Statutom Općine Kijevo utvrđeno je da je općinski načelnik nositelj izvršne vlasti i da
ima jednog zamjenika, koji u našem slučaju svoju dužnost obnaša profesionalno, te da
sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi načelnik obavlja izvršne
poslove lokalne samouprave utvrđene zakonom.
U izvještajnom razdoblju načelnik Općine Kijevo uredno je obavljao sve izvršne
poslove koji su mu povjereni zakonom, a posebice:
-utvrđivanje prijedloga općih akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kijevo,
-iznošenje prijedloga i mišljenja, preporuka i stavova o prijedlozima i mišljenjima
bitnim za raspravljanje Općinskog vijeća Općine Kijevo i donošenje odluka,
-izvršavanje i osiguravanje izvršavanja općih i drugih akata općinskog vijeća,
-upravljanje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine,
-upravljanje prihodima i rashodima Općine Kijevo,
-utvrđivanje izmjena i dopuna proračuna za 2014. i prijedloga proračuna za 2015.g.,
-utvrđivanje prijedloga za Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Kijevo,
-donošenje odluka o investicijama,
-donošenje odluka o izradi projekata i nominiranje istih odgovarajućim izvorima
financiranja,
-usmjeravanje i djelovanje na rad Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo i
Komunalnog društva Kijevo d.o.o.,
-donosi odluku o provedbi javnih radova radi zapošljavanja nezaposlenih osoba na
evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a u cilju povećanja kvalitete održavanja
javnih površina,
-brine o sustavu zaštite i spašavanja, protupožarnoj zaštiti i dr.,
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-brine o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave,
-brine o suradnji s tijelima državne uprave-ministarstvima,fondovima i dr.
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra, iskrena i kontinuirana suradnja
sa vijećnicima Općine Kijevo, zaposlenicima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine
Kijevo, sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina, posebno sa
predstavnicima resornih ministarstava,te sredstvima javnog priopćavanja.
II.

DJELOVANJE OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.U području zaposlenosti-nositelja poslova:
U izvještajnom razdoblju ostvarena je otvorena, dobra iskrena i kontinuirana suradnja
sa suradnicima, kako sa upravnim odjelom i vijećnicima Općinskog vijeća Općine Kijevo
,tako i sa ovlaštenim osobama na razini Županije, gradova, općina i posebno sa
predstavnicima resornih ministarstava .
U Općini Kijevo je na dan 31.12.2014.g. u radnom odnosu na neodređeno vrijeme bilo
ukupno zaposleno 2 djelatnika , od toga:
1.Dužnosnici:………………………………………………………. 1
(općinski načelnik )
2.Jedinstveni upravni odjel:………………………………………. 1
(1 službenik )

2.U području financija :
U izvještajnom razdoblju načelnik je inicirao i nadzirao poslove pripreme izrade
izmjena i dopuna Proračuna Općine Kijevo za 2014.g., i izradu Proračuna Općine Kijevo za
2015.g., izvršavanje proračuna, izradu propisanih izvješća u svezi s izvršenjem proračuna,
nadzirao je vođenje računovodstva proračuna, vođenje propisanih poslovnih knjiga, brinuo o
prikupljanju prihoda koji pripadaju Općini Kijevo kao i druge poslove i aktivnosti vezane za
financijsko poslovanje Općine Kijevo .
1. Ukupni prihodi poslovanja
Općine Kijevo u 2014.g., bili su: ….........................................…. 2.353.463,00 kuna
2. Ukupni rashodi poslovanja
Općine Kijevo u 2014.godini, bili su:………………………….... 2.041.640,00 kuna
Proračun Općine Kijevo za 2014.godinu donesen je na 5. sjednici Općinskog vijeća
Općine Kijevo, 12.12.2013.godine, a objavljen je u „Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije“,broj 13/13.). Proračun Općine Kijevo za 2014.g. imao je jednu izmjenu i dopunu, i
to:
-I. izmjene i dopune Proračuna Općine Kijevo za 2014. donesene su na 10.sjednici
Općinskog vijeća Općine Kijevo, 16.12.2014. , a objavljene su u „Službenom vjesniku
Šibensko-kninske županije“,broj 13/14.
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3.U području javnosti rada
Javnost rada osigurana je objavom akata u Službenom vjesniku Šibensko-kninske
županije i na web stranici Općine Kijevo www.kijevo.hr , na oglasnoj ploči Općine Kijevo ,
na sjednicama Općinskog vijeća Općine Kijevo, u komunikaciji sa građanima itd.
4.U području predlaganja akata koje donosi Općinsko vijeće Općine Kijevo
Na inicijativu i na prijedlog općinskog načelnika, a na temelju zakonskih ovlasti
Općinsko vijeće Općine Kijevo donijelo je u 2014.g. slijedeće odluke:
Izvješće odvjetnika Mirka Ostojića
Izvješće o izvršenju proračuna Općine Kijevo za 2013. godinu
Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Općine Kijevo za 2013. godinu
5. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Kijevo za 2013. godinu
6. Financijsko izvješće komunalnog društva Kijevo d.o.o. za 2013. godinu
7. Izmjena i dopuna Odluke o imenovanju ulica u Općini Kijevo
8. Odluka o kreditnom zaduženju općine Kijevo
9. Odluka o obavljanju računovodstvenih poslova općine Kijevo
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kijevo za I-XII. 2013.
11. Plan gospodarenja otpadom Općine Kijevo za razdoblje 2014.-2020. Godine
12. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarskih zona
Suhopolje 1 i Suhopolje 2
13. Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja Novo naselje
14. Odluka o autotaksi prijevozu na području Općine Kijevo
15. Odluka o ustupanju MAN cisterne DVD-u Kijevo
16. Odluka o doniranju vozila za odvoz otpada TAM 130 T 11 DVD-u Kijevo
17. Stožer zaštite i spašavanja Općine Kijevo za 2014. Godinu
18. Mišljenje općinskih Vijećnika o sufinanciranju kupnje udžbenika učenika
osnovne škole Milan Begović, Vrlika, s područja općine Kijevo
19. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Knin
20. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Kijevo za I-VI 2014.
21. Program gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture na području
Općine Kijevo za 2015. godinu
22. Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Kijevo u
2015. godini
23. Program socijalnih potreba općine Kijevo za 2015. Godinu
24. Program javnih potreba u osnovnom, srednjoškolskom i visokom
obrazovanju za 2015. godinu
25. Program javnih potreba u kulturi Općine Kijevo za 2015. godinu
26. Program javnih potreba u športu Općine Kijevo za 2015.godinu
27. Proračuna Općine Kijevo za 2015. godinu
28. Projekcija proračuna 2015.-2017. godine
29. Plan razvojnih projekata 2015.-2017. godine
30. Odluka o izvršenju proračuna Općine Kijevo za 2015. godinu
31. Izvješće odvjetnika Mirka Ostojića
1.
2.
3.
4.
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32. Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Kijevo
33. Odluka o izradi registra nerazvrstanih cesta na području Općine Kijevo i
rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nad nerazvrstanim cestama
34. Zamolbe mještana- Solarni sustav
35. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređenja komunalne
infrastrukturna području Općine Kijevo za 2014. godinu
36. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture na
području Općine Kijevo u 2014. godini
37. Izmjene i dopune Programa socijalnih potreba općine Kijevo za 2014.
godinu
38. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Kijevo za 2014.
godinu
39. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Općine Kijevo za 2014.
godinu
40. Izmjene i dopune Proračuna Općine Kijevo za 2014. godinu
41. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i liste grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kijevo
42. Izvješće odvjetnika Mirka Ostojića za 2014. godinu
43. Odluka o obavljanju računovodstvenih poslova Općine Kijevo
44. Odluka o komunalnom doprinosu
45. Odluka o komunalnoj naknadi
46. Odluka o vrijednosti boda za obračun naknade općine Kijevo
47. Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014/2015.
godine
48. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kijevo za
2014. godinu i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na poručju Općine Kijevo za 2015. godinu
5.U području predlaganja i donošenja akata iz nadležnosti općinskog načelnika
Općinski načelnik je u 2014. donio slijedeće odluke , akte i dokumenta:

1. Plan nabave za 2014. Godinu
2. Odluka o imenovanju nadzornog inženjera
3. Odluka o sufinanciranju prijevoza učenika za školsku 2014/2015 godinu
4. Odluka o sufinanciranju kupnje udžbenika za učenike osnovne škole Vrlika
Općinski načelnik je u 2014.g. zaključio:
- 1 ugovor o djelu
- 1 ugovor o autorskom djelu
- 1 ugovor o suradnji
- 2 ugovora o financiranju izrade projektne dokumentaciji, izvođenju radova itd.
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6. U području zaštite i spašavanja
Nakon višegodišnje izrade, izrađena je Procjena ugroženosti od požara i
tehnološke eksplozije i Plana zaštite od požara za Općinu Kijevo izrađena od strane IN
konzalting d.o.o., Baranjska 18., Slavonski Brod. Nakon svih pribavljenih suglasnoti Plan
će se dati općinskom Vijeću općine Kijevo na usvajanje, te će se objaviti u Službenom
vjesniku Šibensko-kninske županije.
Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014/2015. Godine i
Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kijevo za 2014. godinu i
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Kijevo za
2015. Godinu donesene su na 10. Sjednici općinskog Vijeća općine Kijevo održanoj
16.12.2014. godine.
III. REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI U 2014.GODINI
-

Modernizacija lokalnih cesta
Dovršenje sanacije Osnovne škole Kijevo
Postavljanje turističkih tabli dobrodošlice
Energetski pregled javne rasvjete
Dovršetak UPU Suhopolje 1 i Suhopolje2
Dovršetak DPU Novo naselje
Izrađena Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plana zaštite od
požara za Općinu Kijevo
Izrađen plan gospodarena otpadom za općinu Kijevo
Katastarska izmjera (dio odrađen)

IV. ZACRTANI PRIORITETI U 2015.GODINI:

-

Katastarska izmjera (dovršetak)
Izgradnja planinarskog doma
Ograđivanje novog groblja
Ulaganja u sport (boćalište i nogometno igralište)
Ulaganju u kulturu ( Utvrda Glavaš, Dom kulture, Sanacija zavičajnog muzeja u
staroj školi)
Modernizacija lokalnih cesta
Uređenja javnih površina u Kijevu
Modernizacija javne rasvjete
Postavljanje turističke signalizacije
Izgradnja mrtvačnice
Perk prirode Dinara
Križ Bat
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V. AKTUALNI PROBLEMI:
1.Potreba za mlađim stanovništvom
2. rješavanje imovinsko-pravnih poslova (katastarska izmjera)
3. nedostatak gospodarskih aktivnosti
4. mali broj zaposlenih (potrebno je povećati zaposlenost)
.

VI. ZAKLJUČAK
Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u 2014.godini. Treba napomenuti
da plaće zaposlenih u općinskoj upravi u 2014.g. nisu rasle u odnosu na plaće iz prethodnih
godina. One su ograničene i usklađena sa Zakonom o plaćama u lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“,broj 28/10) .
Pozivam vijećnike Općine Kijevo, i sve građane da kad god imaju potrebu, nekakav
prijedlog ili problem, dođu kako bi smo zajednički pokušali rješavati naše probleme i ostvariti
naše planove.
Svim vijećnicima , suradnicima, službenicima i namještenicima u općinskoj upravi,
zahvaljujem na razumijevanju, pomoći , povjerenju i suradnji.
Općinski načelnik
Ivan Stjepan Bajan
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