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1. 
Na temelju članka 78. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine", broj 68/2018 i 110/18-

odluka USRH) i članka 30. Statuta općine Kijevo ( „Službeno 

glasilo općine Kijevo“, broj 15/18 i 18/18 ), općinsko 

vijeće općine Kijevo , na . sjednici održanoj 25.siječnja 

2019.  godine, donosi 

ODLUKU O KOMUNALNOM DOPRINOSU 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuju se: 

 - obveznici plaćanja komunalnog doprinosa, 

  - područja zona u općini Kijevo, ovisno o pogodnosti 

položaja određenog područja i stupnja opremljenosti 

objektima i uređajima komunalne infrastrukture za obračun 

komunalnog doprinosa, 

 - jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po 

vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture po 

pojedinim zonama u kunama po m3 građevine,  

- način i rokove plaćanja komunalnog doprinosa, 

  - opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim 

slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno 

oslobađanje plaćanja komunalnog doprinosa. 

Članak 2. 

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje 

se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području 

cijele jedinice lokalne samouprave i položajne pogodnosti 

građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili 

ozakonjenja građevine, ako Zakon o komunalnom 

gospodarstvu ne propisuje drukčije.  

Komunalni doprinos je prihod proračuna općine 

Kijevo koji se koristi samo za financiranje građenja i 

održavanja komunalne infrastrukture. 

 

II. OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNOG 

DOPRINOSA  

Članak 3. 

Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na 

kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina, 

odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom 

prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa (u 

daljnjem tekstu: Obveznik).  

Ukoliko ima više suvlasnika na zemljištu na kojem 

se gradi građevina ili se nalazi građevina koja se rekonstruira, 

onda se komunalni doprinos mora utvrditi za svakog 

suvlasnika zasebno, razmjerno njegovom suvlasničkom 

udjelu u vlasništvu zemljišta, a ukoliko je obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa prenijeta na više investitora 

ugovorom, komunalni doprinos će se utvrditi za svakog 

investitora u jednakom dijelu, osim ako razmjerni udio 

svakog investitora u plaćanju komunalnog doprinosa nije 

ugovorom s vlasnikom utvrđen tako da je udio svakog 

investitora drugačiji.  

Komunalni doprinos za ozakonjenje zgrade koja je 

u vlasništvu više suvlasnika plaća zasebno svaki suvlasnik 

razmjerno svojem suvlasničkom udjelu u zgradi suglasno 

Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama 

(„Narodne novine“ broj 86/12, 143/13 i 65/17).   

 

Općina Kijevo  ne plaća komunalni doprinos na svom 

području.  

Članak 4. 

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se 

množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena 

izraženog u kubnim metrima (m3) s jediničnom vrijednošću 

komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je 

izgrađena.  

Komunalni doprinos za otvorene bazene i druge 

otvorene građevine te spremnike za naftu i druge tekućine s 

pokrovom čija visina se mijenja obračunava se množenjem 

tlocrtne površine građevine koja se gradi ili je izgrađena 

izražene u četvornim metrima (m2) s jediničnom vrijednošću 

komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se građevina gradi ili je 

izgrađena.  

Članak 5. 

Ako se postojeća zgrada uklanja zbog građenja 

nove zgrade ili ako se postojeća zgrada dograđuje ili 

nadograđuje, komunalni doprinos obračunava se na razliku 

obujma zgrade u odnosu na prijašnji obujam zgrade.  

Ako je obujam zgrade koja se gradi manji ili jednak 

obujmu postojeće zgrade koja se uklanja, ne plaća se 

komunalni doprinos, o čemu nadležno tijelo donosi rješenje 

kojim se utvrđuje da ne postoji obveza plaćanja komunalnog 

doprinosa. Odredbe ovog članka na odgovarajući se način 

primjenjuju i na obračun komunalnog doprinosa za građevine 

koje nisu zgrade te na obračun komunalnog doprinosa za 

ozakonjene građevine.  

III. PODRUČJA ZONA ZA PLAĆANJE 

KOMUNALNOG DOPRINOSA  

Članak 6. 

Prostorna područja općine Kijevo  za obračun i 

plaćanje komunalnog doprinosa  razvrstavaju se u  jednu 

jedinstvenu zonu koja obuhvaća sva naselja Kijeva  

 

IV. JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG 

DOPRINOSA  

Članak 7. 

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa 

utvrđuje se po m3  građevine koja se gradi na odnosnoj 

građevnoj čestici prema vrsti objekta i uređaja komunalne 

infrastrukture :  

Stambeni prostor - jedna jedinstvenu zona – 5,00 kn  

Poslovni prostor – jedna jedinstvena zona – 5,00 kn 

Iznimno ,  garažni i gospodarski objekti (dimne 

kuhinje, spremišta, drvarnice, štale, svinjci, kokošinjci i sl.) 

obračunavaju se 50% od utvrđenog iznosa za stambeni 

prostor. 

V. NAČIN OBRAČUNA I NAČIN PLAĆANJA 

KOMUNALNOG DOPRINOSA  

Članak 8. 

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se 

umnoškom jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa iz 

članka 7. ove Odluke i obujma građevine.  

Članak 9. 

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se rješenjem 

kojeg donosi Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo.  

Rješenje iz stavka 1. ovog članka temeljem ove 

Odluke donosi se u postupku pokrenutom po službenoj 

dužnosti ili po zahtjevu stranke.  

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se po 

pravomoćnosti građevinske dozvole odnosno rješenja o 

izvedenom stanju, a u slučaju građenja građevina koje se 

prema posebnim propisima grade bez građevinske dozvole 

nakon prijave početka građenja ili nakon početka građenja.  

Iznimno od prethodnog stavka, rješenje o 

komunalnom doprinosu za skladište i građevinu namijenjenu 

proizvodnji donosi se po pravomoćnosti uporabne dozvole 

odnosno nakon što se građevina te namjene počela koristiti, 

ako se koristi bez uporabne dozvole.  

Članak 10. 

Rješenje o komunalnom doprinosu sadrži:  

1. podatke o obvezniku komunalnog doprinosa, 

 2. iznos sredstava komunalnog doprinosa koji je 

obveznik dužan platiti,  
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4. prikaz načina obračuna komunalnog doprinosa za 

građevinu koja se gradi ili je izgrađena s iskazom obujma 

odnosno površine građevine i jedinične vrijednosti 

komunalnog doprinosa. 

Rješenje o komunalnom doprinosu koje nema 

sadržaj propisan prethodnim stavkom ovog članka, ništavo je.  

Članak 11. 

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi se i 

ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se  

uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih 

tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim 

davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 

propisano drukčije.  

Protiv rješenja o komunalnom doprinosu i rješenja 

o njegovoj ovrsi, rješenja o njegovoj izmjeni, dopuni, 

ukidanju ili poništenju, rješenja o odbijanju ili odbacivanju 

zahtjeva za donošenje tog rješenja te rješenja o obustavi 

postupka može se izjaviti žalba upravnom tijelu Šibensko-

kninske županije nadležnom za poslove komunalnog 

gospodarstva.  

Članak 12 

Komunalni doprinos plaća se odjednom. Na zahtjev 

obveznika komunalnog doprinosa može mu se odobriti 

obročno plaćanje. Obveza plaćanja komunalnog doprinosa po 

rješenju počinje teći od dana izvršnosti rješenja iz članka 9. 

ove Odluke te je obveznik dužan platiti komunalni doprinos u 

roku 15 dana od dana izvršnosti.  

Ako obveznik komunalnog doprinosa ne izvrši 

svoju dospjelu obvezu iz rješenja o komunalnom doprinosu, 

naplata dugovanja ostvarit će se sukladno odredbama o 

prisilnoj naplati potraživanja.  

Članak 13. 

Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa može 

ostvariti pravo na obročnu otplatu komunalnog doprinosa 

prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa 

ili ukoliko u roku od 15 dana od primitka rješenja o 

komunalnom doprinosu dostavi pisani zahtjev Jedinstvenom 

upravnom odjelu općine Kijevo s dokazima o ispunjenju 

uvjeta iz članka 14. ove Odluke.  

Članak 14. 

Obvezniku plaćanja komunalnog doprinosa koji 

podnese zahtjev za obročno plaćanje komunalnog doprinosa, 

uz uvjet da je podmirio sva dospjela dugovanja prema općini 

Kijevo, Jedinstveni upravni odjel  općine Kijevo odobrit će 

plaćanje komunalnog doprinosa, s rokom otplate maksimalno 

do 24 mjeseca.  

Na dospjeli neplaćeni iznos komunalnog doprinosa 

plaća se zakonska zatezna kamata.  

Za obročno plaćanje obveznik komunalnog 

doprinosa dužan je dostaviti odgovarajuće sredstvo 

osiguranja (garanciju banke, upis hipoteke na nekretninu, 

bjanko zadužnicu i dr.) a poradi osiguranja naplate 

cjelokupne tražbine općine Kijevo s osnova komunalnog 

doprinosa.  

Članak 16. 

Obveznik komunalnog doprinosa može zatražiti 

prekid obročnog plaćanja i preostali iznos komunalnog 

doprinosa platiti odjednom. 

Potvrdu o plaćenom komunalnom doprinosu izdaje 

Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo koji donosi rješenje o 

komunalnom doprinosu tek kad se ispune sve obveze koje su 

utvrđene istim.  

Članak 17. 

Investitor, obveznik plaćanja komunalnog 

doprinosa može snositi troškove gradnje objekata i uređaja 

komunalne infrastrukture iz Zakona o komunalnom 

gospodarstvu, za koje stječe pravo da mu se ti troškovi 

priznaju u iznos komunalnog doprinosa na osnovu 

suglasnosti Općinskog načelnika  ili Općinskog  vijeća 

(ovisno o vrijednosti) i uz uvjete koji su utvrđeni ugovorom 

između obveznika komunalnog doprinosa i općine Kijevo.  

VI. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA 

KOMUNALNOG DOPRINOSA  

Članak 18. 

U pojedinim slučajevima, na traženje investitora, 

općinski načelnik općine Kijevo na iznose čija pojedinačna 

vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 

ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o 

oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, a najviše do 

milijun kuna, a općinsko vijeće na iznose preko milijun kuna 

utvrđene cijene komunalnog doprinosa, mogu odobriti 

potpuno ili djelomično oslobađanje plaćanja komunalnog 

doprinosa u skladu s proračunskim mogućnostima za tekuću 

godinu i to u sljedećim slučajevima:  

 - ako je investitor općina Kijevo ili pravna osoba u 

potpunom vlasništvu općine Kijevo ili se izgradnja u cijelosti 

financira iz proračuna općine Kijevo, 

- ako se radi o slučaju kada je općina Kijevo po 

posebnim propisima dužna osigurati ili opremiti 

odgovarajuće građevno zemljište, 

-ako se radi o donaciji obveznika tj. investitora 

općini Kijevo, 

-ako se radi o gradnji objekta koji je namijenjen 

isključivo za obavljanje proizvodne djelatnosti, uz uvjet da će 

realizacija investicije dovesti do otvaranja novih radnih 

mjesta, 

-za građevine namijenjene zdravstvenoj djelatnosti, 

socijalnoj skrbi, kulturi, sportu,  vjerske i sakralne namjene, 

za građevine namijenjene  za obrazovanje, za građevine od 

posebnog interesa za općinu kijevo, 

- HRVI iz Domovinskog rata koji to pravo 

ostvaruju sukladno odredbama važećeg Zakona o pravima 

hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih 

obitelji i to u slučaju kada grade odgovarajući stan radi 

stambenog zbrinjavanja. Odgovarajućim stanom, odnosno 

stambenom površinom smatra se stan u smislu odredaba 

Uredbe o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno 

stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz 

Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata.  

Kad je investitor fizička osoba koja gradi obiteljsku 

kuću po osnovi prava na stambeno zbrinjavanje temeljem 

posebnog zakona, za obujam do 300 m3 plaća komunalni 

doprinos u visini 50% jediničnih vrijednosti  iz članka 7. ove 

Odluke, dok se za ostatak obujma iznad 300 m3 obračunava 

puna jedinična vrijednost, pod uvjetom:  

-da je punoljetna (navršenih 18 godina),  

-da ima prebivalište na području općine Kijevo, 

-da nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema općini Kijevo, 

osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena 

odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se 

pridržava rokova plaćanja.  

Obveznik je dužan prilikom podnošenja zahtjeva za 

oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa dostaviti 

odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje ispunjavanje 

uvjeta iz ovog članka.  

Nakon što Općinski načelnik ili Općinsko vijeće donesu 

zaključak ili odluku o potpunom ili djelomičnom oslobađanju 

od plaćanja komunalnog doprinosa, Jedinstveni upravni odjel  

općine Kijevo donijet će rješenje o oslobađanju (potpunom ili 

djelomičnom) od komunalnog doprinosa podnositelja 

zahtjeva za oslobođenje. 

Ukoliko investitor u roku od 5 godina od dana 

ostvarivanja prava na potpuno ili djelomično oslobađanje od 

plaćanja komunalnog doprinosa predmetnu građevinu  

prenamijeni u neku drugu djelatnost, ostaje obveza plaćanja 

komunalnog doprinosa.    
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upravni odjel općine Kijevo . 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 19. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o komunalnom doprinosu općine Kijevo („Službeni 

vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 14/14). 

Članak 20. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu općine Kijevo“. 

                                                                                                                        
 KlASA: 363-03/19-01/12 

URBROJ:2182/15-01/19-03 

Kijevo,  25.siječnja 2019.godine                               

                                                

OPĆINA KIJEVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                   

   Predsjednik Općinskog vijeća  

    Martin Ercegovac v.r. 

 

2. 
Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine“, broj 68/18 i 110/18-odluka 

USRH) i članka 30. Statuta općine Kijevo („Službeno glasilo 

općine Kijevo“ broj 15/18 i 18/18), Općinsko vijeće općine 

Kijevo na sjednici održanoj dana25. siječnja 2019. godine, 

donosi 

ODLUKU 

o komunalnoj naknadi 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1.  

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i mjerila za 

plaćanje komunalne naknade u općini Kijevo, a osobito:  

– način obračuna komunalne naknade, 

– naselja u općini Kijevo u kojima se naplaćuje komunalna 

naknada, 

– područja zona u općini Kijevo  

– koeficijent zona (Kz) za pojedine zone, 

– koeficijent namjene (Kn) za nekretnine za koje se plaća 

komunalna naknada, 

– obveznici plaćanja komunalne naknade; 

– rokovi plaćanja komunalne naknade, 

– nekretnine važne za općinu Kijevo koje se u potpunosti ili 

djelomično, oslobađaju od plaćanja komunalne naknade, 

– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima 

može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja 

komunalne naknade, 

- izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 

potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne 

naknade. 

Članak 2.  

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje 

se plaća za održavanje komunalne infrastrukture. 

Komunalna naknada je prihod proračuna općine 

Kijevo  koji se koristi za financiranje održavanja i građenja 

komunalne infrastrukture, a može se koristiti i za financiranje 

građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, 

zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske 

i kulturne namjene te poboljšanja energetske učinkovitosti 

zgrada u vlasništvu općine Kijevo, ako se time ne dovodi u 

pitanje mogućnost održavanja i građenja komunalne 

infrastrukture.  

Članak 3.  

 Komunalna naknada plaća se za stambeni prostor, 

garažni prostor, poslovni prostor, građevinsko zemljište koje 

služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno 

građevinsko zemljište. 

Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz 

stavka 1. ovoga članka koje se nalaze na području na kojem 

se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti održavanja 

nerazvrstanih cesta i održavanja javne rasvjete te koje je 

opremljeno najmanje pristupnom cestom, niskonaponskom 

električnom mrežom i vodom prema mjesnim prilikama te 

čini sastavni dio infrastrukture općine Kijevo. 

Građevinskim zemljištem koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti smatra se zemljište koje se nalazi unutar 

ili izvan granica građevinskog područja, a na kojemu se 

obavlja poslovna djelatnost. 

Neizgrađenim građevinskim zemljištem smatra se 

zemljište koje se nalazi unutar granica građevinskog područja 

na kojemu se u skladu s propisima kojima je uređuje 

prostorno uređenje i gradnja mogu graditi zgrade stambene ili 

poslovne namjene, a na kojemu nije izgrađena zgrada ili na 

kojemu postoji privremena građevina za čiji izgradnju nije 

potrebna građevinska dozvola. Neizgrađenim građevinskim 

zemljištem smatra se i zemljište na kojemu se nalazi ruševna 

zgrada. 

 

II. NAČIN OBRAČUNA KOMUNALNE NAKNADE 

Članak 4. 

 Visina komunalne naknade oređuje se ovisno o: 

lokaciji nekretnine, odnosno zoni u kojoj se nalazi nekretnina, 

vrsti i namjeni nekretnine iz članka 3. stavka 1. ove Odluke. 

   Komunalna naknada obračunava se po četvornom 

metru (m2) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza 

plaćanja komunalne naknade,  i to za: 

 1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici 

korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom 

o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine 

(„Narodne novine", broj 40/97 i 117/05) 

 2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po 

jedinici stvarne površine. 

  Iznos komunalne naknade po četvornom metru (m2) 

površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone 

(Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne 

naknade (B). 

                                          Članak 5. 

Vrijednost boda komunalne naknade (B) određuje odlukom 

Općinsko  vijeće do kraja studenoga tekuće godine koja se 

primjenjuje od 1. siječnja iduće godine. 

Vrijednost boda iz stavka 1. ovoga članka određuje se u 

kunama po četvornom metru (m2) korisne površine 

stambenog prostora u prvoj zoni općine Kijevo. 

Ako Općinsko vijeće ne odredi vrijednost boda iz stavka 1. 

ovog članka do kraja studenoga tekuće godine, za obračun 

komunalne naknade u sljedećoj kalendarskoj godini 

vrijednost boda se ne mijenja. 

Prilikom prikupljanja podataka za utvrđivanje svih mjerila za 

obračun komunalne naknade, službena osoba općine 
Kijevo koristi službene evidencije koje se vode u Općini, 
društvima u vlasništvu općine Kijevo, podatke iz 
izdanih akata za građenje, izvatke iz zemljišnih knjiga i 
posjedovne listove, podatke koje dostave obveznici te 
vrši kontrolu površine i namjene očevidom na 
nekretnini obveznika. 
 
III. NASELJA U KOJIMA SE NAPLAĆUJE 

KOMUNALNA NAKNADA  

Članak 6.  

Komunalna naknada plaća se na cijelom području 
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IV. PODRUČJA ZONA I KOEFICIJENT ZONE  

Članak 7. 

Za područje općine Kijevo utvrđuje se jedna jedinstvena zona 

za sva naselja općine Kijevo.  

        Članak 8. 

            Utvrđuje se koeficijent   zona (Kz) za iz članka 7.  

Ove odluke. 

Za jedinstvenu zonu – koeficijent 1 

 

V. KOEFICIJENT NAMJENE  

Članak 9.  

Koeficijent namjene (Kn) ovisno o vrsti nekretnine i 

djelatnosti koja se obavlja iznosi za: 

 

1. stambeni prostor                                                  - 1,00 

2. stambeni i poslovni prostor koji koriste neprofitne udruge 

građana             - 1,00 

3. garažni prostor                               -  1,00 

4. neizgrađeno građevinsko zemljište                           -  0,05 

5. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti - 1,50 

6. poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti i 

zdravstvenu zaštitu      -1,50 

7. poslovni prostor koji služi za obavljanje trgovačke 

djelatnosti      

 -  7,00 

8. poslovni prostor za obavljanje ugostiteljske  

djelatnosti        - 7,00 

9. poslovni prostor za obavljanje ostalih djelatnosti         -7,00 

10. ustanove koje obavljaju poslove državne uprave i javnih 

ovlasti                       - 2,00 

11. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne 

djelatnosti koeficijent namjene  se određuje u visini od 10% 

koeficijenta namjene koji je određen za poslovni prostor 

kojemu građevinsko zemljište služi u obavljanju poslovne 

djelatnosti. 

Članak 10.  

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi 

obavljanju poslovne djelatnosti, kad se poslovna djelatnost ne 

obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent 

namjene umanjuje se za 50%, ali ne može biti manji od 

koeficijenta namjene za stambeni prostor, odnosno 

neizgrađeno građevinsko zemljište. 

U slučaju iz stavka 1. Ovog članka, obveznik plaćanja 

komunalne naknade dužan je podnijeti zahtjev  za umanjenje 

koeficijenta namjene  do 30. Rujna tekuće godine i uz zahtjev 

dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje da 

poslovnu djelatnost nije obavljao više o 6 mjeseci u 

kalendarskoj godini.    

Članak 11. 

Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje 

komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnog 

godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u 

hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se 

nalaze na području općine Kijevo. 

 

VI.  OBVEZNICI PLAĆANJA KOMUNALNE 

NAKNADE 

Članak 12. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade je vlasnik odnosno 

korisnik stambenog prostora, poslovnog prostora, garažnog 

prostora, građevinskog zemljišta koje služi obavljanju 

poslovne djelatnosti i neizgrađenog građevinskog zemljišta 

na području općine Kijevo.  

Korisnik nekretnine iz stavka 1. ovoga članka plaća 

komunalnu naknadu: 

1. ako je na njega obveza plaćanja te naknade prenesena 

pisanim ugovorom 

2. ako nekretninu koristi bez pravne osnove ili  

3. ako se ne može utvrditi vlasnik. 

Vlasnik nekretnine solidarno jamči za plaćanje komunalne 

naknade ako je obveza plaćanja te naknade prenesena na 

korisnika nekretnine pisanim ugovorom. 

Članak 13. 
Obveza plaćanja komunalne naknade nastaje: 

1. danom izvršnosti uporabne dozvole odnosno danom 

početka korištenja nekretnine koja se koristi bez uporabne 

dozvole, 

2. danom sklapanja ugovora kojim se stječe vlasništvo ili 

pravo korištenja nekretnine,  

3. danom pravomoćnosti odluke tijela javne vlasti kojim se 

stječe vlasništvo nekretnine, 

4. danom početka korištenja nekretnine koja se koristi bez 

pravne osnove. 

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u 

roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja 

komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene 

drugih podataka bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja 

komunalne naknade (promjena obračunske površine 

nekretnine ili promjena namjene nekretnine) prijaviti   

jedinstvenom upravnom odjelu općine kijevo nastanak te 

obveze odnosno promjenu tih podataka. 

 Ako obveznik plaćanja komunalne naknade ne 

prijavi obvezu plaćanja komunalne naknade, promjenu osobe 

obveznika ili promjenu drugih podataka bitnih za utvrđivanje 

obveze plaćanja komunalne naknade u propisanom roku, 

dužan je platiti komunalnu naknadu od dana nastanka obveze. 

Članak 14. 

Rješenje o utvrđivanju komunalne naknade, 

obustavi postupka, djelomičnom ili potpunom oslobađanju od 

plaćanja komunalne naknade donosi jedinstveni upravni odjel 

općine kijevo u skladu s ovom Odlukom i Odlukom o 

vrijednosti boda komunalne naknade (B). 

Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se do 31. 

ožujka tekuće godine ako se odlukom općinskogg vijeća 

mijenja vrijednost boda komunalne naknade (B) ili drugi 

podatak bitan za njezin izračun u odnosu na prethodnu 

godinu te u slučaju promjene drugih podataka bitnih za 

utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade. 

            Rješenje o komunalnoj naknadi donosi se i 

ovršava u postupku i na način propisan zakonom kojim se 

uređuje opći odnos između poreznih obveznika i poreznih 

tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim 

davanjima, ako Zakonom o komunalnom gospodarstvu nije 

propisano drukčije. 

Rješenjem o komunalnoj naknadi utvrđuje se: 

1. iznos komunalne naknade po četvornome metru (m2) 

nekretnine 

2. obračunska površina nekretnine 

3.  mjesečni iznos komunalne naknade odnosno iznos obroka 

komunalne naknade ako se naknada ne plaća mjesečno  i 

4. godišnji iznos komunalne naknade 

5. rok za plaćanje mjesečnog iznosa komunalne naknade 

odnosno iznosa obroka komunalne naknade ako se naknada 

ne plaća mjesečno.  

Ništavo je rješenje o komunalnoj naknadi koje nema sadržaj 

propisan stavkom 4. ovoga članka. 

Protiv rješenja o komunalnoj naknadi i rješenja o njegovoj 

ovrsi te rješenja o obustavi postupka može se izjaviti žalba 
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upravnom tijelu županije nadležnom za poslove komunalnog 

gospodarstva. 

 

VII. ROKOVI PLAĆANJA  

Članak 15.  

Komunalnu naknadu za stambeni prostor obveznici 

plaćaju u tromjesečnom iznosu, a za poslovni prostor u 

mjesečnom iznosu, do 15-tog dana u mjesecu za prethodno 

razdoblje. 

Plaćanje komunalne naknade vrši se temeljem 

uplatnica, odnosno računa. 

U slučaju da obveznik plaćanja komunalne naknade 

ne zaprimi uplatnicu ili račun, dospjelu obvezu dužan je 

platiti temeljem Rješenja prema utvrđenim rokovima. 

Članak 16.  

Ako se obveznik prestane koristiti prostorom, a ne 

postupi u smislu članka 14. stavka 2. ove Odluke, smatra se i 

dalje obveznim plaćati komunalnu naknadu i to sve do 

trenutka dok ne dostavi isprave na temelju kojih bi se moglo 

donijeti novo rješenje. 

Na dospjeli iznos neplaćene komunalne naknade 

obračunava se zakonska zatezna kamata. Ukoliko obveznik 

plaćanja komunalne naknade istu ne plati u roku utvrđenom 

rješenjem iz članka 15. ove Odluke, Jedinstveni Upravni 

odjel općine kijevo pokrenuti će postupak za prisilnu naplatu.  

Nasljednik nekretnine dužan je podmiriti dospjeli, a 

nepodmireni iznos komunalne naknade na nekretnini koju je 

naslijedio.  

Za dospjeli, a nepodmireni iznos komunalne 

naknade na nekretnini koja je otuđena (kupoprodaja i slično) 

teretit će se dosadašnji vlasnik, ako ugovorom ta obveza nije 

prenijeta na novog vlasnika.  

 

VIII. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA  

Članak 17.  

Zbog važnosti za općinu kijevo u potpunosti se oslobađaju 

komunalne naknade vlasnici, odnosno korisnici nekretnina: 

-koje koriste ustanove kojima je osnivač općina Kijevo  

-koje služe za obavljanje vjerske djelatnosti,  

-koje služe za potrebe udruga invalidnih i hendikepiranih 

osoba, 

-u kojima djelatnost obavljaju udruge iz oblasti sporta, 

kulture i fizičke kulture, humanitarne i slične udruge, izuzev 

udruga koje imaju registriranu gospodarsku djelatnost,  

udruge proistekle iz Domovinskog rata. 

 

Od obveze plaćanja komunalne naknade ne oslobađaju se 

nekretnine iz prethodnog stavka ako su dane u zakup ili na 

korištenje uz naknadu. 

Članak 18.  

Poduzetnici koji obavljaju proizvodne djelatnosti u 

poduzetničkim zonama određenim prostorno-planskom 

dokumentacijom, djelomično se oslobađaju plaćanja 

komunalne naknade općini kijevo  prema sljedećim 

omjerima: 

 

a) za 75% u prvoj godini poslovanja, 

b) za 50% u drugoj poslovanja, 

c) za 25% u trećoj godini poslovanja. 

Poduzetnici koji obavljaju proizvodne djelatnosti 

izvan poduzetničkih zona iz stavka 1. ovog članka, mogu se 

temeljem podnesenog zahtjeva osloboditi plaćanja 

komunalne naknade u skladu stavka 1. ovog članka, o čemu 

odlučuje općinski načelnik.  

Članak 19.  

  Od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni 

prostor u potpunosti se oslobađaju   

obveznici komunalne naknade:   

1.ako su korisnici prava na zajamčenu minimalnu naknadu, 

što dokazuju rješenjem ili potvrdom, 

2.ako živi u samačkom kućanstvu bez prihoda ili s prihodom 

do uključivo 1.000,00 kuna, što dokazuju odgovarajućom 

potvrdom, 

Za slučajeve iz stavka 1. točke 1., 2.,  ovog članka, 

oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade prema 

općini Kijevo se ostvaruje temeljem podnesenog zahtjeva i 

priložene navedene dokumentacije i prema službenim 

podacima Centra za socijalnu skrb.   

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za osobe iz 

stavka 1. ovog članka traje  

sve vrijeme dok su korisnici prava na zajamčenu 

minimalnu naknadu.   

Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo će za osobe iz 

stavka 2. donijeti rješenje o privremenom oslobađanju od 

obveze plaćanja komunalne naknade za tekuću godinu   

Zahtjevi se podnose od početka siječnja do zadnjeg dana 

u veljači za tekuću godinu, a iznimno i nakon navedenog roka 

u kojem se slučaju oslobađanje od plaćanja komunalne 

naknade priznaje od dana podnošenja zahtjeva pa do kraja 

tekuće godine.  

Sredstva iz kojih će se namiriti iznos za slučaj 

privremenog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade 

iz stavka 1. ovog članka, osiguravaju se u proračunu 

općine Kijevo. 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 20. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje 

važiti Odluka o komunalnoj naknadi („Službeni vjesnik 

Šibensko-kninske županije br. 14/14)..  

Članak 21. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasilu općine Kijevo“. 

                                         

OPĆINA KIJEVO 

OPĆINSKO VIJEĆE 

                                                                                                   

KLASA: 363-03/19-01/12 

URBROJ: 2182/15-01/19-04 

Kijevo, 25.siječnja 2019.godine   

     Predsjednik 

  Martin Ercegovac v.r. 

 

3. 
Na  temelju  članka  33.  stavka  1.,  članka  44.    stavka  2.  i  

članka  48.  stavka  2.  Zakona  o komunalnom gospodarstvu 

(„Narodne novine“ broj 68/18) i članka 30. Statuta Općine 

Kijevo („Službeno glasilo općine Kijevo  br15/18 i 18/18), 

Općinsko vijeće Općine Kijevo na 12. sjednici održanoj 

25.siječnja 2019. godine donijelo je  

 O D L U K U 

o komunalnim djelatnostima na području Općine Kijevo 

  

I. OPĆE ODREDBE  

 Članak 1. 

Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Općine 

kijevo (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuju se komunalne 

djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne 

infrastrukture i komunalne  djelatnosti  kojima  se  

pojedinačnim  korisnicima  pružaju  usluge  nužne  za 

svakodnevni  život  i  rad  na  području    Općine  Kijevo,  

utvrđuju  se  komunalne  djelatnost  od lokalnog značenja, 

način povjeravanja  i  uvjeti  obavljanja komunalnih  
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djelatnosti,  te druga pitanja od značaja za obavljanje 

komunalnih djelatnosti na području Općine Kijevo.  

 Članak 2. 

(1)  Na  području  Općine  Kijevo  obavljaju  se  komunalne  

djelatnosti,  kojima  se  osigurava  održavanje i/ili  građenje 

komunalne infrastrukture, kako slijedi:  

1.  održavanje nerazvrstanih cesta,   

2.  održavanje javnih površina na kojima nije dopušten 

promet motornim vozilima,  

3.  održavanje javnih zelenih površina,  

4.  održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,  

5.  održavanje groblja,  

6.  održavanje čistoće javnih površina,  

7.  održavanje javne rasvjete.   

 Članak 3. 

(1) Na području Općine Kijevo obavljaju se sljedeće uslužne 

komunalne djelatnosti:  

1.  usluge ukopa pokojnika,  

2.  obavljanje dimnjačarskih poslova.  

(2) U sklopu obavljanja djelatnosti iz stavka 1. ovog članka 

može se osigurati  i građenje i/ili održavanje komunalne 

infrastrukture potrebne za obavljanje tih djelatnosti.  

 Članak 4. 

Osim komunalnih djelatnosti iz članaka 2. i 3. ove Odluke, 

obzirom da se iste smatraju od  iznimnog  značenja  za  

Općinu  Kijevo  i  njezino  stanovništvo,  kao  komunalne  

djelatnosti  određuju se i:  

1.  dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija;  

Pod  dezinfekcijom,  dezinsekcijom  i  deratizacijom  

razumijeva  se  provođenje  obvezne  

preventivne  dezinfekcije,  dezinsekcije  i  deratizacije  radi  

sustavnog  suzbijanja  insekata  i  

glodavaca.   

2.  veterinarsko-higijeničarski poslovi;   

Pod  veterinarsko  higijeničarskim  poslovima  razumijeva  se  

hvatanje  i  zbrinjavanje  pasa  i  

mačaka  bez  nadzora,  te  uklanjanje  uginulih  pasa  i  

mačaka  i  drugih  životinja  s  javnih  

površina.    

Članak 5. 

Komunalne djelatnosti na području Općine Kijevo mogu 

obavljati:   

1.  trgovačko društvo u vlasništvu Općine Kijevo,  

2.  pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji,  

3.  pravne  ili  fizičke  osobe    na  temelju  pisanog  ugovora  

o  povjeravanju  obavljanja  

komunalnih djelatnosti.   

  

II.  POVJERAVANJE  OBAVLJANJA  KOMUNALNIH  

DJELATNOSTI  TRGOVAČKOM  DRUŠTVU U         

SU/VLASNIŠTVU   

Članak 6. 

(1)  Trgovačkom  društvu    Komunalno društvo Kijevo d.o.o.  

iz  Kijeva,  koje  je  u 100%  vlasništvu  Općine Kijevo,    

povjerava  se  obavljanje  sljedećih    komunalnih    

djelatnosti  iz  članka  2.  i  3.  ove  

Odluke:  

1.  održavanje nerazvrstanih cesta,  

2.  održavanje javnih površina na kojima nije dopušten 

promet motornim vozilima,  

3.  održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda,  

4.  održavanje javnih zelenih površina,  

5.  održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,  

6.  održavanje groblja,  

7.  održavanje čistoće javnih površina,  

 (2) Javne ovlasti iz stavka 2. ovoga članka obuhvaćaju 

rješavanje u pojedinačnim upravnim  

stvarima o pravima i obvezama fizičkih i pravnih osoba.  

(3)  Protiv  upravnih  akata  društva  iz  stavka  2.  ovoga  

članka  može  se  izjaviti  žalba  

Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kijevo.  

 

Članak 7. 

 Obavljanje  komunalnih  djelatnosti    iz  članaka  6.    

povjeravaju  se  na  neodređeno vrijeme,  dok  je  trgovačko  

društvo  registrirana  za  obavljanje  povjerenih  komunalnih  

djelatnosti.   

Članak 8. 

(1) Trgovačko društvo iz članaka 6.  obavlja  komunalne 

djelatnosti ,sukladno ovoj Odluci, posebnim propisima 

kojima se uređuje obavljanje pojedine komunalne djelatnosti  

i  odlukama  Općinskog  vijeća  donesenih  sukladno  tim  

propisima,  a  na  temelju ugovora,  koji  zaključuje  Općinski  

načelnik  na  osnovi  godišnjeg  Programa  održavanja 

komunalne infrastrukture Općine Kijevo, kojim se utvrđuje i 

opseg obavljanja poslova.  

(2)  Trgovačko  društvo  iz  članaka  6.  koje  je  povjereno  

obavljanje  komunalnih djelatnosti  dužno  su  obavljati  

povjerene  komunalne  djelatnosti  kao  javnu službu    i    

postupati  u  skladu  s  načelima  na  kojima  se  temelji  

komunalno  gospodarstvo,sukladno  zakonu  i  jednom  

godišnje,  do  31.  ožujka  podnijeti  Općinskom  vijeću  

izvješće  o poslovanju u prethodnoj godini.  

   III.  OBAVLJANJE  KOMUNALNIH  DJELATNOSTI  

NA  TEMELJU  UGOVORA  O KONCESIJI  

 Članak 9. 

(1)  Pravne  ili  fizičke  osobe  na  temelju  ugovora  o  

koncesiji  mogu  obavljati  na  području Općine Kijevo   

komunalnu djelatnost „usluge ukopa pokojnika“ i  

„obavljanje dimnjačarskih poslova“. 2) Koncesija se može 

dati pravnoj ili fizičkoj osobi registriranoj za obavljanje 

djelatnosti iz stavka 1. na vrijeme od najduže  5 godina.   

Članak 10. 

(1) Prije početka postupka davanja koncesije provode se 

pripremne radnje sukladno zakonu  

kojim se uređuju koncesije, osobito:   

•  imenovanje stručnog povjerenstva za provedbu postupka,  

•  izrada studije opravdanosti davanja koncesije ili analize 

davanja koncesije,  

•  procjena vrijednosti koncesije,  

•  izrada dokumentacije za nadmetanje.  

(2)  Stručno  povjerenstvo  iz  prethodnog  stavka  imenuje  

Općinski  načelnik  i  čine  ga predsjednik i dva člana.  

(3)  Postupak  davanja  koncesije  započinje  danom  slanja  

na  objavu  obavijesti  o  namjeri davanja koncesije u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, a 

završava izvršnošću odluke o davanju koncesije ili odluke o 

poništenju postupka davanja koncesije.  

 (4) Općinski načelnik utvrđuje uvjete i mjerila za dodjelu 

koncesija, te objavljuje obavijest iz bprethodnog  stavka,  sve  

u  skladu  sa  Zakonom  i  posebnim  propisima  koji  uređuju  

pitanje dodjele koncesija i ovom Odlukom.  

(5)  Nakon  objave  u  „Narodnim  novinama“  obavijest  o  

namjeri  davanja  koncesije, neizmijenjenog  sadržaja,  može  

se  objaviti  i  u  ostalim  sredstvima  javnog  priopćavanja  i  

na web-stranici Općine Kijevo, s navedenim datumom objave 

u „Narodnim novinama“.  

(6) Odluku o dodjeli koncesije, nakon provedenog postupka, 

na temelju prijedloga Općinskog  načelnika  donosi Općinsko 

vijeće.  

(7) Na temelju odluke iz stavka 5. ovoga članka Općinski 

načelnik sklapa ugovor o koncesiji.  

(8)  Na  sve  što,  u  svezi  s  postupkom,  načinom  i  

uvjetima  davanja  koncesije,  nije  posebno  obuhvaćeno 

ovom Odlukom, primjenjuju se odredbe Zakona i posebnih 

propisa koje uređuju  pitanje dodjele koncesije.    
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IV.  OBAVLJANJE  KOMUNALNIH  DJELATNOSTI  

NA  TEMELJU  PISANOG UGOVORA O 

OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI   

  

Članak 11. 

(1)  Pravne  ili  fizičke  osobe,  na  temelju  pisanog  ugovora  

o  povjeravanju  obavljanja  komunalnih  djelatnosti,  mogu  

obavljati  na  području  Općine  Kijevo  sljedeće  komunalne  

djelatnosti:   

1. dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija,   

2. veterinarsko-higijeničarski poslovi,  

(2) Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti 

iz stavka 1. može se zaključiti  najduže na vrijeme od 5 (pet) 

godine.   

Članak 12. 

Postupak  odabira  osobe  s  kojom  se  sklapa  ugovor  o  

povjeravanju  obavljanja  komunalnih djelatnosti iz članka 

13. stavak 1. ove Odluke, te sklapanje, provedba i izmjene 

tog ugovora, provode se prema propisima o javnoj nabavi.   

 Članak 13. 

(1)  Ugovor  o  povjeravanju  obavljanja  komunalne  

djelatnosti  u  ime  Općine  kijevo  sklapa Općinski načelnik.  

(2) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka sadrži:  

1.  komunalne djelatnosti za koje se sklapa ugovor,  

2.  vrijeme na koje se sklapa ugovor,  

3.  vrstu i opseg komunalnih usluga,  

4.  način određivanja cijene komunalnih usluga, te način i rok 

plaćanja izvršenih usluga,  

5.  jamstvo izvršitelja o ispunjenju ugovora.   

Članak 14. 

U slučaju povećanja ili smanjenja opsega obavljanja 

komunalne djelatnosti  ili cijene u tijeku roka na koji je 

zaključen ugovor, sporazumno  će se sačiniti aneks ugovora, 

koji odobrava  Općinski načelnik.  

  

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 Članak 15. 

Ugovori o obavljanju komunalnih djelatnosti ili pojedinih 

komunalnih poslova ostaju na snazi do isteka roka na koji su 

zaključeni.   

Članak 16. 

Obavljanje  pojedinih  komunalnih  djelatnosti  koje  su  

povjerene  trgovačkom  društvu  iz članka  6.  ove  Odluke,  a  

koje  se  financiraju  isključivo  iz  Proračuna  Općine  

Kijevo,  u slučaju da ih trgovačko društvo nije u mogućnosti 

obaviti, mogu se povjeriti drugim fizičkim ili pravnim 

osobama na temelju članka 12. ove Odluke.   

Članak 17. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasilu općine Kijevo“. 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KIJEVO 

KLASA:363-01/19-01/12 

URBROJ:2182/15-01/19-05 

Kijevo, 25.siječnja 2019. godine 

      Predsjednik: 

     Martin Ercegovac  v.r. 

 

 

4. 
Na temelju članka 57. Zakona o porezu na dohodak „Nardone 

novine” broj 115/16 i 106/18) i članka 30. Statuta općine 

Kijevo  („Službeno glasil općine Kijevo” broj 15/18 i 18/18) 

Općinsko vijeće općine Kijevo, na 12.sjednici održanoj 

25.siječnja 2019.godine donijelo je 

 

ODLUKU 

o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici 

u kampu ili kamp odmorištu koji se nalaze na području 

općine Kijevo 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom određuje se visina paušalnog poreza po 

krevetu u sobama, apartmanima i kućama za odmor, 

smještajnoj jedinici u kampu ili kamp odmorištu koji se 

nalaze na području općine Kijevo. 

Članak 2. 

Visina paušalnog poreza iz članka 1. ove Odluke određuje se 

u iznosu od 150,00kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u 

svim naseljima općine Kijevo u kojima se obavlja djelatnost 

iznajmljivanja i smještaja u turizmu. 

Članak 3.   

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

”Službenom glasilu općine Kijevo” 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KIJEVO 

 

KLASA:410-01/19-01/12 

UR.BROJ:2182/15-01/19-06 

Kijevo, 25.siječnja 2019.godine 

     Predsjednik: 

    Martin Ercegovac v.r. 

 

 

5. 
Na  temelju  članka 3., 4. , 5., 6.  i 7.  Zakona  o  financiranju 

političkih aktivnosti  i  izborne  promidžbe 

( „Narodne novine“ broj 24/11, 61/11, 27/13, 02/14. 96/16 i 

70/17) i članka 30.  Statuta Općine Kijevo (“Službeno glasilo 

općine Kijevo” br..15/18 i 18/18), Općinsko vijeće Općine 

Kijevo na svojoj 12. sjednici održanoj dana 25.siječnja 2019. 

godine, donosi 

Izmjene i dopune odluke o 

raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista 

grupe birača zastupljenih u 

Općinskom vijeću Općine Kijevo za 2019. Godinu 

 

Članak 1. 

Članak 5. briše se i glasi: 

Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke, doznaćit 

će se na žiro-račun političke stranke, odnosno na poseban 

račun člana općinskog Vijeća općine Kijevo izabranog s liste 

grupe birača, tromjesečno u jednakim iznosima. 

 

Članak 2. 

Ove Izmjene i dopune odluke stupaju na snagu osmog dana 

od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kijevo“. 

 

 

KLASA: 400-01/19-01/12 

URBROJ: 2182/15-01/19-07 

Kijevo, 25.siječnja 2019. godine 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE  

OPĆINE KIJEVO 

 

     PREDSJEDNIK: 

                                                                Martin Ercegovac v.r. 
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Izdavač: OPĆINA KIJEVO, Bajani 12., 22310 Kijevo 

Uredništvo: Ana Bajan, Lidija Slavić, Martin Ercegovac 

tel: 022/681-004, fax: 022/681-611 

E-pošta: opcina-kijevo@si.t-com.hr 

www.kijevo.hr 


