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1.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo ("Službeni glasilo Općine Kijevo“ 15/18 i 18/18), Općinsko vijeće
Općine Kijevo na svojoj 15. sjednici održanoj dana 19.06.2019. godine donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Financijskog izviješća
Komunalnog društva «Kijevo» d.o.o za poslovnu
2018. godinu

1.Prihvaća se Financijsko izviješće Komunalnog društva «Kijevo» d.o.o Kijevo za poslovnu 2018. godinu.
2.Izvješće iz stavka 1. čini sastavni dio ovog zaključka.
3. Ovaj zaključak objaviti će se u "Službenom glasilu Općine Kijevo".
Klasa: 021-05/19-01/15
Ur.broj: 2182/15-01/19-03
Kijevo, 19.06.2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINA KIJEVO
PREDSJEDNIK:
Martin Ercegovac v. r.

2.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo ("Službeno glasilo Općine Kijevo, br. 15/18 i 18/18), Općinsko Vijeće
Općine Kijevo, na 15. sjednici održanoj 19.06.2019. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg izviješća o poslovanju
gradskog društva Crvenog Križa Knin
za 2018. godinu
1. Prihvaća se godišnje Izviješće o poslovanju gradskog društva Crvenog Križa Knin za 2018. godinu
2. Izviješće iz točke 1. ovog Zaključka čini sastavni dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kijevo.
KLASA: 400-07/19-01/15
URBROJ: 2182/15-01/19-04
U Kijevu, 19.06.2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK:
Martin Ercegovac v. r.
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3.
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), članka 58. Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku
njihovog donošenja (Narodne novine br. 49/17) i članka 30. Statuta Općine Kijvo (Službeno glasilo Općine Kijevo, br.
15/18 i 18/18), a na prijedlog Načelnice Općine Kijevo,Općinsko Vijeće Općine Kijevo, na 15. sjednici održanoj dana
19.06.2019. godine, donosi
Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Kijevo u 2018. godini
UVOD
Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi,
životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i
ratnih razaranja.
Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske)
kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja
institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja
rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike
Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i
ratnih razaranja.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji
se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.
Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih
snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne
zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su
osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.
Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: a) stožeri civilne
zaštite
b) operativne snage vatrogastva
c) operativne snage Hrvatskog Crvenog križa
d) operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja
e) udruge
f) postrojbe i povjerenici civilne zaštite
g) koordinatori na lokaciji
h) pravne osobe u sustavu civilne zaštite.
Općinsko vijeće Općine Kijevo, na prijedlog načelnice Općine Kijevo, izvršava sljedeće zadaće:
– u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s
financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju
svake četiri godine
– donosi procjenu rizika od velikih nesreća
– donosi odluku o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
– donosi odluku o osnivanju postrojbi civilne zaštite
-osigurava financijska sredstva za izvršavanje odluka o financiranju aktivnosti civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi
prema načelu solidarnosti.
Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave izvršava sljedeće zadaće:
– donosi plan djelovanja civilne zaštite
– donosi plan vježbi civilne zaštite
– priprema i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne
zaštite i prijedlog odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite
– kod donošenja godišnjeg plana nabave u plan uključuje materijalna sredstva i opremu snaga civilne zaštite
– donosi odluke iz svog samoupravnog djelokruga radi osiguravanja materijalnih, financijskih i drugih uvjeta za
financiranje i opremanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
– odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje i uvježbavanje operativnih snaga sukladno
usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite
– izrađuje i dostavlja predstavničkom tijelu prijedlog procjene rizika od velikih nesreća i redovito ažurira procjenu rizika i
plan djelovanja civilne zaštite
– osigurava uvjete za premještanje, sklanjanje, evakuaciju i zbrinjavanje te izvršavanje zadaća u provedbi drugih mjera
civilne zaštite u zaštiti i spašavanju građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša
– osigurava uvjete za raspoređivanje pripadnika u postrojbe i na dužnost povjerenika civilne zaštite te vođenje evidencije
raspoređenih pripadnika
– osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga
sustava civilne zaštite
– uspostavlja vođenje evidencije stradalih osoba u velikim nesrećama i katastrofama.
Načelnica Općine Kijevo koordinira djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite osnovanih za područje te jedinice
u velikim nesrećama i katastrofama uz stručnu potporu nadležnog stožera civilne zaštite.
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ZAKON O SUSTAVU
82/15 i 118/18
CIVILNE ZAŠTITE
2.
Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći 37/16
nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite
u velikoj nesreći i katastrofi
3.
Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje
načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite
37/16
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne
47/16
zaštite
4.
Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj
37/16
112
5.
Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o
38/16
jedinstvenom europskom broju za hitne službe 112
6.
Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga
49/16
sustava civilne zaštite
7.
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za
57/16
obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite
8.
Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za
57/16
zaštitu i spašavanja
9.
Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
57/16
ovlaštene osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i
opreme civilne zaštite
10.
Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje
61/16
11.
Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i
65/16
velikih nesreća za područje RH i Jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave
12.
Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja
69/16
stanovništva
13.
Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva
69/16
14.
Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga
69/16
sustava civilne zaštite
15.
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika
69/16
inspekcijskog nadzora u sustavu civilne zaštite
16.
Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne
75/16
uprave za zaštitu i spašavanje
17.
Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava
75/16
civilne zaštite
18.
Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza
99/16
podataka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi
operativnih snaga sustava civilne zaštite
19.
Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite
27/17
20.
Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava
33/17
mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme
sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
21.
Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih
49/17
dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u
postupku njihovog donošenja
22.
Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za
53/17
potrebe djelovanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i
katastrofama
23.
Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog
67/17
upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu
24.

25.

Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju
ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za
raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i
njegovog zamjenika
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kriterijima
zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici
postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za
imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika

98/16

67/17
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STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE
U 2017. godini poduzeto je slijedeće:
-Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,
-Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017-2021. g.
-Donesene su mjere zaštite i spašavanja u zimskom razdoblju,
-Donesene su mjere zaštite i spašavanja u turističkoj sezoni,
-Donesena je Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
-Ustrojene evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite .
CIVILNA ZAŠTITA
1.1.Stožer civilne zaštite
Temeljem članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15), te članka 5. Pravilnika o sastavu
stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 37/16)
Načelnica Općine Kijevo je 06. Lipnja 2017. Godine donijela Odluku o imenovanju stožera civilne zaštite za Općinu
Kijevo.
Osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u
slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprečavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe
i veće nesreće na području Općine Kijevo. Stožer se u 2017. godini sastao jednom.
Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanja Šibenik. U
2017. godini nije bilo niti jedno izvanredno sazivanje Stožera.
Članovi stožera Civilne zaštite Općine Kijevo su:
Marijo Teskera, Načelnik stožera
Danijela Erceg, zamjenica načelnika stožera
Jadranka Dumančić, član
Dr.Dragica Tojčić, član
Anđelka Balić, član
1.2. Procjena ugroženosti
Općina Kijevo je s ovlaštenom pravnom osobom Alfa atest d.o.o.,Split kojoj je izdana suglasnost za obavljanje stručnih
poslova u području planiranja zaštite i spašavanja dana 20.08.2014. godine sklopila Ugovor o izradi usklađenja Procjene
ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i izradi Plana zaštite i spašavanja za Općinu Kijevo sukladno
Pravilniku o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja (NN 30/14).
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu
Kijevo je izrađena i usvojena na 15. sjednici Općinskog vijeća Općine Kijevo (Klasa: 810-01/15-01/15, Ur.broj: 2180/1501/15-11 od 12.10.2015. godine)
Usklađivanje Plana zaštite i spašavanja te plana Civilne zaštite za Općinu Kijevo je završeno, te je usvojeno na 16.
Sjednici općinskog Vijeća održanoj 26.11.2015.
1.3. Zaštita od požara
Općina Kijevo je s ovlaštenom pravnom osobom IN-konzalting d.o.o., Slavonski brod kojoj je izdana suglasnost za
obavljanje stručnih poslova u području izrade Planova zaštite od požara dana 19.09.2014. godine sklopila Ugovor o izradi
Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kijevo i Procjenu ugroženosti od požara Općine Kijevo, te je ista
po završetku usvojena od strane Općinskog Vijeća Općine Kijevo na 11. Sjednici održanoj 25. Ožujka 2015. Godine.U
2017. Godini je izrađivana nova dokumentacija Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Općine Kijevo i Procjenu
ugroženosti od požara Općine Kijevo, te je ista po završetku usvojena od strane Općinskog Vijeća Općine Kijevo na 02.
Sjednici održanoj 21. Lipnja 2017. Godine.
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u organizaciji od strane Hrvatkih šuma,
podružnice Knin, organizirana je motrilačka služba na području Općine Kijevo u ljetnoj sezoni u periodu od lipnja do
rujna.
2. VATROGASTVO
Općina Kijevo ima DVD Kijevo, koje je opet aktivno od lipnja 2012. godine, te se financira dijelom iz Općinskog
proračuna. U studenom 2011. godini održana je obnoviteljska skupština DVD-a Kijevo te su donesene odluke o izboru
tijela neophopdnih za pokretanje rada DVD-a . Općina Kijevo kontinuirano izdvaja proračunska sredstva za
funkcioniranje DVD-a Kijevo, pa su tako i u 2018. Godini izdvojena određena sredstva.
3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
Ambulanta primarne zdravstvene zaštite optimalno je opremljena.
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
4.1 Gorska služba spašavanja
Općina Kijevo ima sklopljen Ugovor o sufinanciranju programskih aktivnosti u 2012. godini s Hrvatskom gorskom
službom spašavanja - stanica Šibenik. U 2016. godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a.
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4. 2. Planinarsko društvo „Sinjal 1831“
Planinarsko društvo „Sinjal 1831“ može nam pomoći u potencijalnim situacijama zaštite i spašavanja na području Općine
Kijevo i predjela planine Dinare, te brda Kozjak. U 2018. godini nije bilo potrebe za korištenjem pomoći Planinarskog
društva „Sinjal 1831“ u svrhu zaštite i spašavanja.
5. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE
DJELATNOSTI
5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Knin
Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. U 2018. godini održane su
akcije dobrovoljnog davanja krvi.
Potrebno je potaknuti ovu organizaciju da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u
izvanrednim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju
velikih nesreća i epidemija. Za ovu ulogu potrebno je kvalitetno opremiti ekipe, kako bi mogle dati svoj doprinos u slučaju
potrebe aktiviranja sustava zaštite i spašavanja.
5.2. Pravne osobe od značaja za zaštitu i spašavanje
Na području Općine Kijevo registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom,
turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih
situacija, a u suradnji s drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom
mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa. To su:
STROJEVI, OSTALA MEHANIZACIJA I CESTOVNA VOZILA
Komunalno društvo Kijevo d.o.o., Kijevo
Građevinski obrt «Bajan», vl. Ivan Bajan, Kijevo
Karl dietz Kijevo d.o.o., vl. Bernarda Gojević, Kijevo
Jako sport d.o.o., vl. Stanko Gojević, Kijevo
Poljoprivredna zadruga“ Bat“, vl. Cvitko Teskera,Kijevo
Popis mehanizacije koja je na raspolaganju sastavni je dio akata stožera zaštite i spašavanja općine Kijevo.
U 2018. godini nije bilo potrebe za angažiranjem istih.
ZAKLJUČCI:
Proračunom planirati sredstva za rad HGSS
Proračunom planirati i osigurati sredstva za rad DVD-a Kijevo
Za zaštitu okoliša proračunom planirati i osigurati sredstva:
- za planinarsko društvo „Sinjal 1831“.
Proračunom planirati i osigurati sredstva za izgradnju protupožarnih puteva.
Osnovan je Stožer civilne zaštite, Klasa: 814-04/17-01/1, Ur.broj: 2182/15-01/17-139, od 06. Lipnja 2017 godine
SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE
KIJEVO ZA 2018. GODINU
1. Oformiti, osposobiti i educirati postrojbe civilne zaštite koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva i
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća..
3. Osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove
sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.
4. Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita
nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za
slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.
Klasa:810-01/19-01/15
Urbroj:2182/15-01/05
Kijevo, 19.06.2019.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Predsjednik:
Martin Ercegovac v.r.
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4.
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 2018. godini ( „Narodne novine“ broj:
28/18), te članka 30. Statuta Općine Kijevo („Službeni glasilo Općine Kijevo br.15/18 i 18/18), Općinsko vijeće Općine
Kijevo na 15. sjednici održanoj dana 19.06.2019. godine d o n o s i
OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI OPĆINE KIJEVO
ZA LJETNU SEZONU 2019. GODINE
1. VATROGASNE POSTROJBE
- JVP-a Grada Knina i DVD - Kijevo 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 Kijevo uvodi se u vremenu od 8,00 - 20,00 sati u terminu
01.06. - 30.09.2019. godine prema utvrđenom rasporedu,
- Popise djelatnika interventnih grupa utvrditi do 01. 06. 2019.godine radi organiziranja dodatne edukacije i uvježbavanja
grupa, te upoznavanja i razrade detalja funkcioniranja sustava za ljetnu sezonu 2019. godinu,
- JVP-a Grada Knina uvodi dežurstvo u pojačanom režimu; obustava godišnjih odmora, uvođenje pasivnog dežurstva,
narastanje postrojbe prema indeksu opasnosti od 01.06. 2019. godine,
na temelju procjene odgovarajućim
hidrometeorološkim prilikama, a u suradnji sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom i
- Sve angažirane službe upoznati sa mjerama i smjernicama protupožarne zaštite za Općinu Kijevo u 2019. godini te ih
upoznati s ovim Operativnim programom aktivnosti Općine Kijevo za ljetnu sezonu 2019. godine.
2. VATROGASNE INTERVENCIJE
- Vatrogasne postrojbe dužne su po dojavi 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 o postrojbi na terenu i
VOC Šibenik.
Kad vatrogasne postrojbe zaprime direktne dojave dužne su odmah izvijestiti VOC-Šibenik o izlasku na intervenciju. VOC
-Šibenik zadužen je za praćenje, prikupljanje i proslijeđivanje
informacija i koordinaciju zapovijedanja na intervencijama, koje se obavljaju na području Šibensko-kninske županije.
VOC-Šibenik vrši postupak podizanja vatrogasnih postrojbi prema Planovima intervencija gradova, općina i županije u
2019. godini.
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. 112 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 NK DINARE 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
4. ZAPOVIJEDANJE
- Člankom 33. Zakona o vatrogastvu definiran je način zapovijedanja, i na temelju 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 općine 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
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2.Pomoćnik za operativno rukovođenje, IVO BILIĆ, Zapovjednik JVP Drniš, tel.886-574, mob. 098 - 409 950
3.Pomoćnik za operativno rukovođenje, VELIMIR MILOŠEVIĆ, Zapovjednik JVP Šibenik,
tel.212-058, mob. 098 - 523 497
4.Pomoćnik za operativno rukovođenje, MLADEN JELIĆ, Zapovjednik JVP Knin,
tel.664-991, mob.098 - 406 846
5.Pomoćnik za uporabu zračnih snaga, Miran Marelja, Zamjenik zapovjednika JVP Knin tel.664-991, i
MIROSLAV BILUŠIĆ, Zamjenik zapovjednika JVP Šibenik, tel.212-058.
6.Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo, MARKO VUKUŠIĆ, Zapoovjednik DVD Drniš,
mob. 099 - 230 2800,
Zamjenik JURE DŽAJA, Zapovjednik DVD-a Pirovac,
7. Pomoćnik za suradnju s vojnim postrojbama, VLADIMIR ERCEG, Zamjenik zapovjednika JVP Šibenik, mob.099239 2809
Zamjenik ZVONIMIR KEKEZ, Zamjenik zapovjednika JVP Drniš, mob.099-321- 4511
8. Pomoćnik za civilnu zaštitu, NOVICA LJUBIČIĆ, mob. 091 316 5860
Zamjenik, JOSIP ODAK, mob. 099 - 311 1393
9. Pomoćnik za logistiku, BORIS DUKIĆ, Zapovjednik DVD Zaton, mob. 098 - 336 155
Zamjenik TOME BELAKUŠIĆ, Zapovjednik DVD Tisno, mob. 098 - 710 629
10. Pomoćnik za vezu i komunikaciju, OPERATIVNI DJELATNICI ŽUPANIJSKOG VOC 112,
11. Pomoćnik za odnose s javnošću, ŽELJKO ČOGA, VZ ŠKŽ mob. 098-336 673
i MIRELA ŽURA VZ ŠKŽ, mob. 098 - 991 3015
5.PLAN MOTRENJA
Šumarija Knin izradila je zajedno s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Knina, i drugim pravnim osobama na području
Općine Kijevo, Plan motrenja.
Prema Planu motrenja motrit će se na slijedećim mjestima:
- Polača - motrionica "Čimburov gaj", 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. - 15.09.2019. godine od 06 - 22,00 sati
svakodnevno, uz mogućnost produžetka aktivnosti za slučaj potrebe.
Navedena ophodnja i motrenje vršit će se dežurnim smjenama interventnih grupa uz korištenje interventnih vozila.
Općina Kijevo je za sustav motrenja angažirao operativno i dežurno osoblje u DVD-a Kijevo, koje će po potrebi i u
suglasnosti sa motriteljskom službom Hrvatskih šuma po potrebi dodatno se angažirati na poslovima motrenja i
dojavljivanja. Za izvanredne situacije i po potrebi će se dopuniti Plan motrenja jedinice lokalne samouprave na temeljem
procjene i stanja na terenu i koji će biti dodatak ovom programu.
6.PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE
Na temelju ovoga programa za 2019. godinu, radi bržeg uključivanja zračnih snaga u ispomoć, a naročito kada imamo
više požara na području Općine Kijevo su:
- Šumski kompleksi u stambenom području Općine Kijevo
- Šumski kompleksi na području Kozjak,
- Šumski kompleksi na području Dinare.
7.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.
8.PRIMJENA
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kijevo“.
KLASA: 810-01/19-01/015
URBROJ: 2182/15-01/19-06
Kijevo, 19.06.2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Martin Ercegovac v.r.
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5.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo („Službeni glasilo Općine Kijevo “ br.15/18 i 18/18) Općinsko vijeće Općine
Kijevo na svojoj 15. sjednici održanoj dana 19.06.2019. godine d o n o s i
ODLUKU
o ustupanju autocisterne MAN na korištenje DVD-u Kijevo
1. Ustupa se autocisterna MAN 14232, godina proizvodnje 1995. , broj šasije¨WMAN034192Y020480, reg.oznake ŠI
482-BE, na korištenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kijevu.
2. Vozilo se ustupa za vrijeme protupožarne sezone 2019. godine a sva prava i obveze će se regulirati Ugovorom
između Općine Kijevo i DVD Kijevo.
3. Ovlašćuje se općinska načelnica za potpis Ugovora iz članka 2. ove odluke.
4. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „ Službenom glasilu Općine Kijevo“.
KLASA: 340-01/19-01/15
URBROJ:2182/15-01/19-07
Kijevo, 19.06.2019.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Predsjednik:
Martin Ercegovac v.r

6.
Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19), članka 30.
Statuta Općine Kijevo (“Službeno glasilo Općine Kijevo”, broj 15/18 i 18/18) i Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine Kijevo br. 10/17), Općinsko vijeće Općine Kijevo na
15. sjednici održanoj 19.06.2019. godine, donosi
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA
odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kijevo
Članak 1.
U članku 6 Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine Kijevo
br. 10/17) „Obzirom da PPUO Kijevo nedavno donesen“ mijenja se i glasi:
„Obzirom da su I. Izmjene i dopune PPUO Kijevo donesene 2013. godine“
Članak 2.
U članku 9, stavak 2 Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kijevo (Službeno glasilo
Općine Kijevo br. 10/17) mijenja se i glasi:
„Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kijevo izradit će se na odgovarajućim podlogama na kojima je
izrađen važeći PPUO (topografska karta u mj. 1:25000 u novom sustavu HTRS 96)“.
Članak 3.
Briše se članak 10 Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine
Kijevo br. 10/17) i glasi.
U izradi Izmjena i dopuna Plana sudjelovat će javnopravna tijela i osobe određene posebnim propisima, od kojih će se
zatražiti zahtjevi (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) iz njihovog djelokruga potrebni za izradu Izmjena i
dopuna PPUO-a, te drugi sudionici koji će u izradi sudjelovati kroz javnu raspravu. Tijela, osobe i drugi sudionici iz
prethodnog stavka su:
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Županijski zavod za prostorno uređenje
V. Nazora I/IV,
p.p. 106
22000 Šibenik
MINISTARSTVO KULTURE
Uprava za zaštitu kulturne baštine
Konzervatorski odjel Šibenik
J. Culinovica 1/3
22000 Šibenik
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Policijska uprava Šibensko-kninska
Velimira Škorpika 5
22000 Šibenik
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MUP – PODRUČNI URED CIVILNE ZAŠTITE ŠIBENIK
Odjel za zaštitu i spašavanje
Velimira Škorpika 5
22000 Šibenik
MINISTARSTVO OBRANE RH
Uprava za materijalne resurse
Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Sarajevska b.b.
10020 Zagreb
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Ulica Grada Vukovara 220
10000 Zagreb
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE
Uprava za zaštitu prirode
Radnička cesta 80
10000 Zagreb
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Trg P. Šubića 2
22000 Šibenik
HRVATSKE VODE
VGO za vodno područje Dalmatinskih slivova
Vukovarska 35
21000 Split
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.
Tehnički sektor
Kralja Zvonimira 50
22000 Šibenik
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA Šibenik
A.Šupuka 1
22000 Šibenik
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRODALMACIJA Split
Služba za razvoj i investicije,
Poljička cesta bb
21000 Split
HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10110 Zagreb
HRVATSKE CESTE d.o.o.
Ispostava Šibenik
Jurja Barakovica 10,
pp 127
22000 Šibenik
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE na podrucju Šibensko-kninske županije
Don Krste Stošica 1/II
22000 Šibenik
HRVATSKE ŠUME d.o.o.
Uprava šuma Podružnica Split Šumarija Knin
Kralja Tomislava 32.
22300 Knin

URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI
Služba za gospodarstvo
Trg Pavla Šubica I, broj 2
22000 Šibenik
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Članak 4.
Briše se članak 11 Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine
Kijevo br. 10/17) i glasi:
Utvrđuju se okvirni rokovi trajanja postupka izrade i donošenja Plana po etapama kako slijedi:
- dostava zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) za izradu Plana: najviše 15 dana od dana
zaprimanja Odluke s pozivom na dostavu zahtjeva,
- izrada Nacrta prijedloga najviše 30 dana od dostave zahtjeva,
- javna rasprava: 15 dana,
- izrada Izvješća o javnoj raspravi: najviše 15 dana od zadnjeg dana roka za dostavu prijedloga i primjedbi s javne
rasprave,
- izrada Nacrta konačnog prijedloga: najviše 15 dana od izrade izvješca o javnoj raspravi,
- dostava izvornika plana: 8 dana od dana objave Odluke o donošenju.
Članak 5.
U članku 12 Odluke o izradi II.Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine
Kijevo br. 10/17) „i sredstava EU fondova“ mijenja se i glasi:
„i iz drugih izvora sukladno zakonu“.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasilu Općine Kijevo”.
KLASA: 930-01/19-01/15
URBROJ: 2182/15-01/19-08
Kijevo, 19.06.2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Martin Ercegovac v.r.

7.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo («Službeno glasilo Općine Kijevo, br 15/18 i 18/18) i Odluke o
priznanjima Općine Kijevo («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» 12/06), Općinsko vijeće Općine Kijevo na
svojoj 15. sjednici od 19.06.2019. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Kijevo za
Dan Općine Kijevo za 2019. godinu
Članak 1.
A. POVELJA OPĆINE KIJEVO, dodjeljuje se, za osobite zasluge u razvoju društvenih odnosa i unapređenju
gospodarstva posebno značajnih za Općinu Kijevo, gđi.Ana Slović
B. GRB OPĆINE KIJEVO, dodjeljuje se, za osobite zasluge u razvoju društvenih odnosa i unapređenju kulture
posebno značajnih za Općinu Kijevo, Planinarska udruga Dinaridi, Split
Članak 2.
Javna priznanja bit će uručena dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kijevo povodom Dana
Općine dana 15.07.2019. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu Općine Kijevo».
KLASA: 610-01/19-01/15
URBROJ: 2182/15-01/19-09
U Kijevu, 19.06.2019.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Martin Ercegovac v.r
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8.
Na temelju članka 49. stavka 4., članka 51. stavka 5. i članka 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja („Narodne
novine“ broj 102/17) i članka 30. Statuta Općine Kijevo („Službeno glasilo Općine Kijevo“, broj 15/18 i 18/18)Općinsko
vijeće Općine Kijevo na 15. sjednici održanoj 19.06.2019. godine, donosi
ODLUKU
o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca
i načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom uređuju minimalni uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca koje im njihovi posjednici moraju
osigurati, način kontrole njihovog razmnožavanja te načinu postupanja s napuštenim, izgubljenim i divljim životinjama na
području Općine Kijevo.
Članak 2.
Pojedini pojmovi u ovoj Odluci imaju sljedeće značenje:
1. izgubljena životinja je životinja koja je odlutala od vlasnika i on je traži,
2. kućni ljubimci su životinje koje čovjek drži zbog društva, zaštite i pomoći ili zbog zanimanja za te životinje,
3. napuštena životinja je životinja koju je vlasnik svjesno napustio, kao i životinja koju je napustio zbog više sile kao što
su bolest, smrt ili gubitak slobode te životinja koje se vlasnik svjesno odrekao,
4. opasne životinje su životinje koje zbog neodgovarajućih uvjeta držanja i postupanja s njima mogu ugroziti zdravlje i
sigurnost ljudi i životinja te koje pokazuju napadačko ponašanje prema čovjeku,
5. posjednik životinje odnosno kućnog ljubimca (u daljnjem tekstu: posjednik) je svaka pravna ili fizička osoba koja je
kao vlasnik, korisnik ili skrbnik stalno ili privremeno odgovorna za zdravlje i dobrobit životinje,
6. prijevoz je premještanje životinja prijevoznim sredstvom u nekomercijalne svrhe, uključujući postupke pri polasku i
dolasku na krajnje odredište,
7. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi vodiči slijepih i oni koji služe za pomoć, psi
tragači i psi koji služe za obavljanje drugih poslova,
8. sklonište za životinje (u daljnjem tekstu: sklonište) je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i izgubljene
životinje gdje im se osigurava potrebna skrb i pomoć,
9. slobodnoživuće mačke su mačke koje su rođene u divljini, nemaju vlasnika niti posjednika,
10. službene životinje su životinje koje imaju licencu za rad i služe za obavljanje poslova pojedinih državnih
tijela,
11. divlje životinje su sve životinje, osim domaćih životinja, kućnih ljubimaca, službenih životinja i radnih
životinja,
12. prirodno stanište divljih životinja je stanište u slobodnoj prirodi u koje obitavaju divlje životinje.
II. UVJETI I NAČIN DRŽANJA KUĆNIH LJUBIMACA
Članak 3.
Posjednik je dužan:
1. osigurati kućnim ljubimcima držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti
životinja i ovom Odlukom,
2. psima osigurati prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) i zaštitu od vremenskih neprilika i drugih nepovoljnih
uvjeta za obitavanje,
3. psima osigurati pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1.,
4. označiti mikročipom pse i cijepiti protiv bjesnoće sukladno Zakonu o veterinarstvu,
5. onemogućiti bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora,
6. na vidljivom mjestu staviti oznaku koja upozorava na psa te imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili vrtnim
vratima,
7. pravodobno zatražiti veterinarsku pomoć te osigurati zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnih i ozlijeđenih životinja,
8. osigurati kućnim ljubimcima redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućiti pristup svježoj pitkoj vodi,
9. redovito održavati čistim prostor u kojem borave kućni ljubimci.
Posjednik ne smije:
1. zanemarivati kućne ljubimce s obzirom na njihovo zdravlje, smještaj, ishranu i njegu,
2. ograničavati kretanje kućnim ljubimcima na način koji mu uzrokuje bol, patnju, ozljede ili strah.
Zabranjeno je:
1. bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje,
2. trčanje životinja privezanih uz motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu,
3. držati pse trajno vezane ili ih trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan
tog prostora,
4. vezati pse, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se
može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u radijusu 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju biti od takvog
materijala da psu ne nanose bol ili ozljede te da se sredstvo vezanja ne može omotati i samim time skratiti na manje od 5
metara.
5. trajno i samostalno držanje kućnih ljubimaca na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju
kada se radi o radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu, a posjednik im je dužan osigurati svakodnevni nadzor
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6. držati kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno
opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove odluke.
Posjednik pasa mora odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama u odnosu na držanje i
kretanje pasa osigurati da životinja nije opasna za okolinu. Pri odgoju pasa posjednik ne smije koristiti metode koje kod
pasa mogu uzrokovati bol, ozljede, patnje ili strah.
Koordinacijska radna skupina iz članka 70. Zakona o zaštiti životinja može predlagati propisivanje uvjeta za
držanje različitih životinjskih vrsta.
Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo kontrolira obvezu označavanja pasa mikročipom, odnosno provjerava
jesu li svi psi označeni mikročipom.
Uvjeti držanja kućnih ljubimaca u stambenim zgradama i obiteljskim kućama
Članak 4.
Držanje kućnih ljubimaca u zajedničkim prostorijama zgrada i dvorištima zgrada, kretanje kućnih ljubimaca
zajedničkim dijelovima zgrada i dvorištima zgrada te obvezu čišćenja tih prostorija i prostora koje onečiste kućni ljubimci
sporazumno utvrđuju suvlasnici zgrade sukladno propisima o vlasništvu. Posjednik kućnih ljubimaca dužan je držati ih na
način da ne ometaju mir sustanara ili na drugi način krše dogovoreni kućni red stambene zgrade i stanara okolnih
nekretnina.
Posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, dužan ga je svakodnevno izvoditi radi obavljanja nužde i
zadovoljenja dnevnih fizičkih aktivnosti.
Uvjeti izvođenja kućnih ljubimaca na javne površine
Članak 5.
Pse se smije izvoditi na javne površine ako su označeni mikročipom, na povodcu i pod nadzorom posjednika, a
opasni psi moraju imati brnjicu.
Članak 6.
Pse se ne smije puštati na uređene zelene površine.
Članak 7.
Kretanje kućnih ljubimaca dopušteno je u prostorima i prostorijama javne namjene uz dopuštenje vlasnika,
odnosno korisnika prostora, osim ako ovom odlukom nije drugačije određeno.
Članak 8.
Kućnim ljubimcima koji se kreću slobodno ili na povodcu zabranjeno je kretanje na dječjim igralištima,
cvjetnjacima, neograđenim sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji
opasnost ugrožavanja zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika
prostora.
Članak 9.
Iz sigurnosnih razloga prometa, sugrađana i drugih životinja te u svrhu prevencije nekontroliranog
razmnožavanja zabranjeno je puštanje kućnih ljubimaca da samostalno šeću javnim površinama bez prisutnosti i nadzora
posjednika.
Članak 10.
Posjednik kućnog ljubimca dužan je pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i
očistiti javnu površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti.
Članak 11.
Kućne ljubimce može se uvoditi u sredstvo javnoga gradskog prijevoza uz uvjete utvrđene posebnom odlukom.
Članak 12.
Ograničenje kretanja kućnih ljubimaca iz ove Odluke ne primjenjuje se na pse osposobljene za pomoć osobama s
invaliditetom.
Postupanje s opasnim psima
Članak 13.
Posjednik opasnog psa dužan je provesti mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.
Članak 14.
Vlasnik opasnog psa mora ga držati u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem
se nalazi takav pas moraju biti zaključana.
Članak 15.
Na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas mora biti vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«.
Članak 16.
Izvođenje opasnih pasa na javne površine dopušteno je isključivo s brnjicom i na povodcu.
Članak 17.
Pri sumnji da se radi o opasnom psu, Jedinstveni upravni odjel Općine Kijevo je ovlašten zatražiti na uvid od
posjednika potvrdu kojom se potvrđuje da su nad psom provede sve mjere propisane Pravilnikom o opasnim psima.
Ukoliko vlasnik ne pokaže potrebnu dokumentaciju, Jedinstveni upravni odjel Općine Kijevo sastavlja službeni
zapisnik te obavještava nadležnu veterinarsku inspekciju za daljnje postupanje.
Način kontrole razmnožavanja kućnih ljubimaca
Članak 18.
Zabranjen je uzgoj kućnih ljubimaca, osim ukoliko je uzgoj prijavljen pri nadležnom ministarstvu i uzgajivač
posjeduje rješenje nadležnog tijela.
Članak 19.
Posjednik je dužan držati pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i spriječiti svako neregistrirano
razmnožavanje.
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i mačaka osim u slučajevima ako:
- je posjednik kućnog ljubimca uzgajivač kućnih ljubimaca koji ima rješenje o registraciji uzgoja nadležnog tijela.
Slobodnoživuće mačke
Članak 21.
Na javnim površinama dozvoljeno je postavljanje hranilišta za mačke (u daljnjem tekstu: hranilišta).
Hranilišta se postavljaju na javnim površinama temeljem podnesenog zahtjeva za korištenje javne površine od
strane udruga za zaštitu životinja i uvjeta propisanih Rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo.
Udruge za zaštitu životinja uz zahtjev moraju priložiti dokaz da u okviru svojih aktivnosti provode mjere
kontrole razmnožavanja slobodnoživućih mačaka.
U slučaju da Jedinstveni upravni odjel Općine Kijevo izda negativno rješenje za traženu lokaciju hranilišta, isto
je obvezno predložiti najbližu moguću alternativnu lokaciju za hranilište.
Način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta propisat će se pravilnikom što ga donosi načelnik.
U slučaju sumnje u izbijanje zaraznih bolesti koje se mogu prenijeti sa životinja na ljude, zaštitu građana provode
pravne osobe koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici u suradnji s nadležnim tijelima utvrđenim
propisima o veterinarskoj djelatnosti.
Ako udruga za zaštitu životinja kojoj je odobreno postavljanje hranilišta ne održava higijenu i čistoću javne
površine na kojoj se nalazi hranilište, odnosno ako se ne skrbi o mačkama, Komunalno društvo Kijevo d.o.o. će ukloniti
hranilište na trošak te udruge, a temeljem obavijesti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo.
III. NAČIN POSTUPANJA S IZGUBLJENIM I NAPUŠTENIM ŽIVOTINJAMA
Postupanje s izgubljenim životinjama
Članak 22.
Posjednik kućnog ljubimca mora u roku od tri dana od dana gubitka kućnog ljubimca prijaviti njegov nestanak
skloništu za životinje, a u roku od 14 dana od dana gubitka psa veterinarskoj organizaciji ili ambulanti veterinarske prakse
koja je ovlaštena za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca.
Ako u roku od 14 dana od dana objave podataka vlasnik/posjednik nije dostavio zahtjev za vraćanje životinje,
sklonište postaje vlasnik životinje te je može udomiti.
Posjednik izgubljene životinje dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini životinja od
trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
Postupanje s napuštenim životinjama
Članak 23.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora u roku od tri dana od nalaska životinje obavijestiti sklonište za
napuštene životinje, osim ako je životinju u tom roku vratio posjedniku.
Kontakt informacije skloništa s kojim Općina Kijevo ima potpisan ugovor objaviti će se na službenim
Internetskim stranicama Općine Kijevo.
Nalaznik napuštene ili izgubljene životinje mora pružiti životinji odgovarajuću skrb do vraćanja posjedniku ili do
smještanja u sklonište za napuštene životinje.
Životinja se ne smješta u sklonište ako se po nalasku životinje može utvrditi njezin vlasnik te se životinja odmah
može vratiti vlasniku, osim ako vlasnik odmah ne može doći po životinju.
Troškove skloništa za primljenu životinju na području općine Kijevo financira Općina temeljem sklopljenog
ugovora.
Ako se utvrdi posjednik napuštene životinje, dužan je nadoknaditi sve troškove kao i svaku štetu koju počini
životinja od trenutka nestanka do trenutka vraćanja posjedniku.
IV. NAČIN POSTUPANJA S DIVLJIM ŽIVOTINJAMA
Divljač i zaštićene divlje vrste
Članak 24.
S divljači izvan lovišta i zaštićenim divljim vrstama koje se zateknu na javnim površinama postupat će se po
zasebnom „Programu zaštite divljači izvan lovišta“ kao i drugim propisima o zaštiti životinja, zaštiti prirode, veterinarstvu
i lovstvu.
V. ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Poticanje zaštite životinja
Članak 25.
Općina Kijevo će prema obvezi utvrđenoj Zakonom o zaštiti životinja poticati razvoj svijesti svojih sugrađana,
posebice mladih, o brizi i zaštiti životinja.
Obveza pružanja pomoći životinji
Članak 26.
Svatko tko ozlijedi ili primijeti ozlijeđenu ili bolesnu životinju mora joj pružiti potrebnu pomoć, a ako to nije u
mogućnosti sam učiniti, mora joj osigurati pružanje pomoći.
Ako nije moguće utvrditi tko je posjednik životinje, pružanje potrebne pomoći ozlijeđenim i bolesnim
životinjama mora organizirati i financirati Općina Kijevo.
Ako se utvrdi posjednik ozlijeđene ili bolesne životinje, troškove snosi posjednik.
Korištenje životinja u komercijalne svrhe
Članak 27.
Zabranjeno je koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima,
tržnicama i slično, kao i njihovo korištenje u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne
samouprave.
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Članak 28.
Zabranjena je prodaja kućnih ljubimaca na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima
koji ne zadovoljavaju uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati
trgovine kućnim ljubimcima.
VI. NADZOR
Članak 29.
Nadzor nad ovom odlukom provodi Jedinstveni upravni odjel općine KIijevo. U svom postupanju, Jedinstveni
upravni odjel općine Kijevo je ovlašten zatražiti pomoć policijskih službenika ukoliko se prilikom provođenja nadzora ili
izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora.
Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo postupa po službenoj dužnosti kada uoči postupanje protivno Odluci te
prema prijavi fizičkih ili pravnih osoba.
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti, Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo ima pravo i obvezu:
1. pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet stranke i drugih osoba nazočnih nadzoru
2. ući u prostore/prostorije u kojima se drže kućni ljubimci
3. uzimati izjave stranaka i drugih osoba
4. zatražiti od stranke podatke i dokumentaciju
5. prikupljati dokaze na vizualni i drugi odgovarajući način
6. očitati mikročip
7. podnositi kaznenu prijavu, odnosno prekršajnu prijavu nadležnim tijelima
8. donijeti rješenje kojim nalaže promjenu uvjeta u skladu s odlukom grada pod prijetnjom pokretanja prekršajnog
postupka ili naplate kazne
9. naplatiti novčanu kaznu propisanu ovom Odlukom
10. upozoravati i opominjati fizičke i pravne osobe
11. narediti fizičkim i pravnim osobama otklanjanja prekršaja
12. obavljati druge radnje u skladu sa svrhom nadzora.
O postupanju koje je protivno odredbama ove Odluke u svakom pojedinačnom slučaju Jedinstveni upravni odjel općine
Kijevo dužan je sastaviti zapisnik te donijeti rješenje.
U slučajevima iz nadležnosti Jednostavnog upravnog odjela općine Kijevo predviđenim ovom Odlukom Jedinstveni
upravni odjel općine Kijevo može, kada je potrebno hitno postupanje, donijeti usmeno rješenje, o čemu je dužan sastaviti
zapisnik te kasnije dostaviti pisano rješenje.
Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo dužan je podnijeti prijavu veterinarskoj inspekciji kada:
1. u provedbi nadzora utvrdi da se kućni ljubimac nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol,
patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli,
patnjom ili velikim strahom
2. posjednik nije označio mikročipom psa u roku predviđenom Zakonom o veterinarstvu, odnosno redovito cijepio protiv
bjesnoće, te dao na uvid dokumentaciju kojom to može potvrditi (putovnicu kućnog ljubimca)
3. posjednik kućnom ljubimcu daje hranu koja mu uzrokuje ili može uzrokovati bolest, bol, patnju, ozljede, strah ili smrt te
kada utvrdi da bi zbog lošeg gojnog stanja kućnog ljubimca bila nužna intervencija veterinarske inspekcije
4. posjednik drži više od 9 životinja starijih od 6 mjeseci u svrhu udomljavanja, a koje mu sklonište nije dalo na skrb, niti
sa skloništem ima ugovor o zbrinjavanju tih životinja, odnosno ukoliko ima više od 20 životinja starijih od 6 mjeseci u
svrhu udomljavanja, a nema rješenje veterinarske inspekcije kojim je odobreno držanje životinja i potvrđeno da su
zadovoljeni svi uvjeti propisani važećim propisima
5. posjednik nije ispunio uvjete propisane Pravilnikom o opasnim psima, a drži opasnog psa.
6. posjednik nije pravodobno zatražio veterinarsku pomoć i osigurao zbrinjavanje i odgovarajuću njegu bolesnog ili
ozlijeđenog kućnog ljubimca.
7. uzgajivač ne pokaže na uvid potvrdu o zadovoljenim uvjetima od strane nadležnog ministarstva.
8. posjednik nije u roku od 3 dana prijavio nestanak kućnog ljubimca
9. utvrdi osobne podatke posjednika koji je napustio kućnog ljubimca ili njegovu mladunčad
10. posjednik životinju koristi za predstavljanje te u zabavne ili druge svrhe.
Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo dužan je obavijestiti policiju i/ili državno odvjetništvo kada uoči
situaciju koja upućuje na mučenje ili ubijanje životinja.
U svim slučajevima u kojima Jedinstveni upravni odjel općine Kijevo tijekom nadzora uoči postupanje protivno
Zakonu o zaštiti životinja, Kaznenom zakonu ili drugim propisima, a nije nadležan, prijavu sa sastavljenim zapisnikom o
zatečenom stanju prosljeđuje nadležnom tijelu te stranci dostavlja obavijest o poduzetim mjerama.
Žalba protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela
Članak 30.
Protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo može se izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana
dostave rješenja. Žalba na rješenje Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo ne odgađa izvršenje rješenja.
O žalbi izjavljenoj protiv rješenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine Kijevo odlučuje upravno tijelo jedinice
područne samouprave nadležno za drugostupanjske poslove komunalnog gospodarstva.
VII. NOVČANE KAZNE
Članak 31.
Sredstva naplaćena u skladu sa odlukom općine za predviđene prekršaje prihod su Općine Kijevo i koriste se za
potrebe zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja.
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Jedinstveni upravni odjel Općine Kijevo ima ovlast i dužnost provoditi ovu Odluku u skladu sa svojom
nadležnosti i sankcionirati svako ponašanje protivno ovoj Odluci. U tu svrhu, Jedinstveni upravni odjel Općine Kijevo
može osim kazne izreći i usmeno upozorenje.
Za postupanje protivno odredbama ove Odluke, posjednik-prekršitelj će biti kažnjen iznosom od 300,00 kuna do 2.000,00
kuna (temeljem čl. 239. st. 1. Prekršajnog zakona NN RH 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17), kada:
1. nije osigurao kućnom ljubimcu držanje u skladu s njihovim potrebama, a minimalno predviđenim Zakonom o zaštiti
životinja i Odlukom Općine (čl.3.st.1.toč.1.)
2. psu nije osigurao prostor koji odgovara njihovoj veličini (Prilog 1.) te ga nije zaštito od vremenskih neprilika i drugih
nepovoljnih uvjeta obitavanja (čl.3.st.1.toč.2.)
3. psu nije osigurao pseću kućicu ili odgovarajuću nastambu u skladu s Prilogom 1. (čl.3.st.1.toč.3.)
4. nije onemogućio bijeg i kretanje pasa po javnim površinama bez nadzora (čl.3.st.1.toč.5.)
5. nije na vidljivom mjestu stavio oznaku koja upozorava na psa te ne posjeduje ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili
vrtnim vratima (čl.3.st.1.toč.6.)
6. nije osigurao kućnom ljubimcu redovitu i pravilnu ishranu te trajno omogućio pristup svježoj pitkoj vodi
(čl.3.st.1.toč.8.)
7. redovito ne čisti i ne održava urednim prostor u kojem boravi kućni ljubimac (čl.3st.1.toč.9.)
8. istrčava kućnog ljubimca vezanjem za motorno prijevozno sredstvo koje je u pokretu (čl.3.st.3.toč.2.)
9. drži psa trajno vezanim ili ga trajno držati u prostorima ili dijelu dvorišta bez omogućavanja slobodnog kretanja izvan
tog prostora(čl.3.st.3.toč.3.)
10. veže psa, osim privremeno u iznimnim situacijama kada ograđivanje dijela dvorišta nije izvedivo. U tom slučaju pas se
može vezati na način da mu je omogućeno kretanje u promjeru minimalno 5 metara, a sredstvo vezanja i ogrlica moraju
biti od takvog materijala da psu ne nanose bol, patnju ili ozljeđivanje. Posjednik će se kazniti ukoliko se ne drži propisanih
pravila o vezanju psa. (čl.3.st.3.toč.4.)
11. trajno drži kućne ljubimce na adresi različitoj od prebivališta ili boravišta posjednika, osim u slučaju kada se radi o
radnim psima koji čuvaju neki objekt ili imovinu. Posjednik će se kazniti ukoliko psu ne osigura svakodnevni nadzor
(čl.3.st.3.toč.5.)
12. drži kao kućne ljubimce opasne i potencijalno opasne životinjske vrste utvrđene u Popisu opasnih i potencijalno
opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.) koji je sastavni dio ove Odluke. (čl.3.st.3.toč.6.)
13. posjednik nije odgovarajućim odgojem i/ili školovanjem ili drugim mjerama osigurao da pas u odnosu na držanje i
kretanje nije opasan za okolinu (čl.3.s.4.)
14. posjednik kućnog ljubimaca ne drži na način da ne ometa mir sustanara ili na drugi način krši dogovoreni kućni red
stambene zgrade i stanara okolnih nekretnina(čl.4.st.1.)
15. posjednik koji psa drži u stanu ili kući bez okućnice, ne izvodi svakodnevno van radi obavljanja nužde i zadovoljenja
ostalih dnevnih fizičkih aktivnosti. (čl.4.st.2.)
16. psa izvodi na javne površine gdje je to ovom odlukom nije dopušeno te ukoliko pas nije označen mikročipom, na
povodcu i pod nadzorom posjednika (čl.5.)
17. dozvoli da se kućni ljubimac kreće slobodno ili na povodcu na dječjim igralištima, cvjetnjacima, neograđenim
sportskim terenima, neograđenim dvorištima škola i vrtića te na drugim mjestima gdje postoji opasnost ugrožavanja
zdravstveno-higijenske sigurnosti i zdravlja ljudi bez dopuštenja vlasnika i dozvole korisnika prostora (čl.8.)
18. omogući kućnom ljubimcu da samostalno šeće javnim površinama bez njegove prisutnosti i nadzora (čl.9.)
19. pri izvođenju kućnog ljubimca na javnu površinu ne nosi pribor za čišćenje i ne očistiti javnu površinu koju njegov
kućni ljubimac onečisti (čl.10.)
20. vlasnik opasnog psa ne drži u zatvorenom prostoru iz kojeg ne može pobjeći, a vrata u prostor u kojem se nalazi takav
pas nisu zaključana (čl.14.)
21. na ulazu u prostor u kojem se nalazi opasan pas nije vidljivo istaknuto upozorenje: »OPASAN PAS«. (čl.15.)
22. izvodi opasnog psa na javne površine bez brnjice i na povodcu (čl.16.)
23. uzgaja kućne ljubimce, a uzgoj nije prijavljen nadležnom Ministarstvu i uzgajivač ne posjeduje rješenje nadležnog
tijela (čl.18.)
24. ne drži pod kontrolom razmnožavanje kućnih ljubimaca i ne spriječi svako neregistrirano razmnožavanje (čl.19.)
25. ne provede mjeru trajne sterilizacije psa odnosno mačke po naredbi Jedinstvenog upravnog odjela (čl.20.)
26. način, izgled i uvjeti postavljanja hranilišta nisu u skladu s pravilnikom što ga donosi načelnica. (čl.21.st.5.)
27. koristiti životinje za sakupljanje donacija, prošnju te izlagati ih na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i slično,
kao u zabavne ili druge svrhe bez suglasnosti nadležnog tijela jedinica lokalne samouprave po ispunjenju uvjeta propisnih
aktom Općine. (čl.27.)
28. prodaje kućne ljubimce na javnim površinama, sajmovima, tržnicama i svim drugim prostorima koji ne zadovoljavaju
uvjete za prodaju kućnih ljubimaca sukladno Pravilniku o uvjetima kojemu moraju udovoljavati trgovine kućnim
ljubimcima, veleprodaje i prodaje na izložbama. (čl. 28.)
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Opasne i potencijalno opasne životinjske vrste
Članak 32.
Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta (Prilog 2.), a koji
pripadaju zaštićenim vrstama te koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke evidentirani u tijelu nadležnom za zaštitu
prirode, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.
Kućne ljubimce koji se nalaze na Popisu opasnih i potencijalno opasnih životinjskih vrsta, a koji ne pripadaju
zaštićenim vrstama i koje se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ove odluke prijavi, radi evidentiranja
Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kijevo, posjednik može nastaviti držati do njihovog uginuća.
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Članak 33.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kijevo“.
KLASA: 322-01/19-15
URBROJ: 2182/15-01/19-10
Kijevo, 19.06. 2019. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Martin Ercegovac v.r.
PRILOG 1.
Minimalna površina ograđenih prostora za pse

MASA PASA

MINIMALNA
POVRŠINA (m²)

MINIMALNA VISINA MINIMALNA ŠIRINA
(natkriveni, m)
(m)

do 24 kg

6,0

1,8

2,0

25-28 kg

7,0

1,8

2,0

29-32 kg

8,0

1,8

2,0

od 32 kg i više

8,5

1,8

2,0

Minimalna površina ograđenih prostora (m²) u kojim boravi veći broj pasa

Broj pasa u prostoru

Min. površina - psi
težine do 16 kg

Min. površina - psi
težine od 17 do 28 kg

Min. površina - psi teži
od 28 kg

2

7,5

10

13

3

10,0

13

17

4

12,0

15

20

5

14,0

18

24

6

16,0

20

27

7

17,5

22

29

8

19,5

24

32

9

21

26

35

10

23

28

37
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U slučaju da je u ograđenom prostoru veći broj pasa različitih masa, veličina može biti manja za 15% od propisane
uzevši da je veličina vezana uz životinju najveće mase.
Veličina pseće kućice (širina x dubina x visina) u cm

Veličina psa - visina pleća u cm

Veličina kućice

do 55 cm

100 x 60 x 55

od 56 do 65 cm

150 x 100 x 70

od 65 cm i više

170-180 x 120 x 85

PRILOG 2. - POPIS OPASNIH I POTECIJALNO OPASNIH ŽIVOTINJSKIH VRSTA
1. SISAVCI (Mammalia)
1. 1. OPOSUMI (Didelphiomorphia)
- sjevernoamerički oposum (Didelphis virginiana)
1. 2. ZVJEROLIKI TOBOLČARI (Dasyuromorphia)
- porodica: tobolčarske mačake (Dasyuridae)
1. 3. DVOSJEKUTIĆNJACI (Diprotodontia)
- veliki crveni klokan (Macropus rufus)
- istočni sivi klokan (Macropus giganteus)
- zapadni sivi klokan (Macropus fuliginosus)
- Macropus robustus
1. 4. KREZUBICE (Xenarthra)
- porodica: ljenivci (Bradypodidae)
- porodica: mravojedi (Myrmecophagidae)
1. 5. MAJMUNI (Primates)
- potporodica: majmuni urlikavci (Alouattinae)
- potporodica: majmuni hvataši i vunasti majmuni (Atelinae)
- rod: kapucini (Cebidae)
- porodica: psoglavi majmuni (Cercopithecidae)
- porodica: giboni (Hylobatidae)
- porodica: čovjekoliki majmuni (Hominidae ili Pongidae)
1. 6. ZVIJERI (Carnivora)
- porodica: psi (Canidae) - izuzev domaćeg psa
- porodica: mačke (Felidae) - ne uključuje domaću mačku
- gepard (Acinonyx jubatus)
- pustinjski ris (Caracal caracal)
- serval (Leptailurus serval)
- rod: risevi (Lynx)
- zlatna mačka (Profelis aurata)
- puma (Puma concolor)
- oblačasti leopard (Neofelis nebulosa)
- rod: Panthera
- snježni leopard (Uncia uncia)
- porodica: hijene (Hyaenidae)
- porodica: kune (Mustelidae)
- medojed (Mellivora capensis)
- potporodica: smrdljivci (Mephitinae)
- žderonja ili divovska kuna (Gulo gulo)
- porodica: rakuni (Procyonidae)
- porodica: medvjedi (Ursidae)
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1. 7. SLONOVI (Proboscidea)
- sve vrste
1. 8. NEPARNOPRSTAŠI (Perissodactyla)
- sve vrste osim domaćih konja, domaćih magaraca i njihovih križanaca
1.9. PARNOPRSTAŠI (Artiodactyla)
- porodica: svinje (Suidae) - osim patuljastih pasmina svinje
- porodica: pekariji (Tayassuidae)
- porodica: vodenkonji (Hippopotamidae)
- porodica: deve (Camelidae)
- porodica: žirafe (Giraffidae)
- porodica: jeleni (Cervidae)
- porodica: šupljorošci (Bovidae) - izuzev domaćih ovaca, domaćih koza i domaćih goveda)
2. PTICE (Aves)
2. 1. Struthioniformes
- noj (Struthio camelus)
- emu (Dromaius novaehollandiae)
- rod: nandui (Rhea)
- rod: kazuari (Casuarius)
2. 2. RODARICE (Ciconiiformes)
- divovska čaplja (Ardea goliath)
- rod: Ephippiorhynchus
- rod: marabui (Leptoptilos)
2. 3. ŽDRALOVKE (Gruiformes)
- sve vrste
2. 4. SOKOLOVKE ili GRABLJIVICE (Falconiformes)
- porodica: Cathartidae
- porodica: kostoberine (Pandionidae)
- porodica: orlovi i jastrebovi (Accipitridae) - izuzev treniranih ptica koje se koriste za sokolarenje
2. 5. SOVE (Strigiformes)
- rod: ušare (Bubo)
- rod: Ketupa
- snježna sova (Nyctea scandiaca)
- rod: Scotopelia
- rod: Strix
- rod: Ninox
2. 6. SMRDOVRANE (Coraciiformes)
- rod: pozemni kljunorošci (Bucorvus)
3. GMAZOVI (Reptilia)
3. 1. TUATARE ili PILASTI PREMOSNICI (Rhynchocephalia)
- sve vrste
3. 2. KROKODILI (Crocodylia)
- sve vrste
3. 3. KORNJAČE (Chelonia ili Testudines)
- papagajska kornjača (Macrochelys ili Macroclemmys temmincki)
- nasrtljiva kornjača (Chelydra serpentina)
3. 4. LJUSKAVCI (Squamata)
- ZMIJE (Serpentes ili Ophidia)
- porodica: boe i pitoni (Boidae) - sve vrste koje mogu narasti dulje od 1,5 m
- porodica: guževi (Colubridae) - samo otrovne vrste
- porodica: otrovni guževi ili guje (Elapidae)
- porodica: ljutice (Viperidae)
- porodica: morske zmije (Hydrophiidae)
- porodica: jamičarke (Crotalidae)
- GUŠTERI (Sauria ili Lacertilia)
- porodica: otrovni bradavičari (Helodermatidae)
- porodica: varani (Varanidae) - samo vrste koje mogu narasti duže od 100 cm
4. VODOZEMCI (Amphibia)
4. 1. REPAŠI (Urodela ili Caudata)
- porodica: divovski daždevnjaci (Cryptobranchidae)
4. 2. ŽABE I GUBAVICE (Anura)
- porodica: otrovne žabe (Dendrobatidae)
- afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus)
- porodica: gubavice (Bufonidae), divovska gubavica (Bufo marinus)
5. BESKRALJEŠNJACI
- MEKUŠCI (Mollusca)
- plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa)
- KUKCI (Insecta)
- sve vrste mrava i termita
- STONOGE (Chilopoda)
- porodica: Scolopendridae
- PAUČNJACI (Arachnida)
- sve otrovne vrste
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9.
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine Kijevo, br. 15/18 i 18/18), Općinsko
vijeće Općine Kijevo na svojoj 15. sjednici održanoj dana 19.06.2019. godine donosi
ODLUKU
o postavljanju spomen ploče poginulim ženama 27.srpnja 1945. u Cicvarićima
Članak 1.
Općina Kijevo osigurat će postavljanje spomen ploče poginulim ženama 27.srpnja 1945.godine.
Članak 2.
Spomen ploča će biti postavljena na k.č.z. 2368/4 k.o. Kijevo, u Cicvarićima.
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasilu Općine Kijevo.
Klasa: 564-01/19-01/15
Ur.broj: 2182/15-01/19-11
Kijevo,19.06.2019.godine
OPĆINSKO VJEĆE
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
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