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I. OPĆINSKO VIJEĆE 
 
1.  

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo ("Službeni  glasilo Općine Kijevo“ 15/18 i 18/18), Općinsko vijeće 
Općine Kijevo na svojoj 19. sjednici održanoj dana  29.06.2020. godine donosi 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju Financijskog izviješća 

 Komunalnog društva «Kijevo» d.o.o za poslovnu  
 2019. godinu 

  
 

1. Prihvaća se Financijsko izviješće Komunalnog društva «Kijevo»  d.o.o Kijevo  za   poslovnu 2019. godinu. 
 

2. Izvješće iz stavka 1. čini sastavni dio ovog zaključka. 
 

3. Ovaj  zaključak objaviti će se u "Službenom glasilu Općine Kijevo". 
 
 
Klasa: 021-05/20-01/19 
Ur.broj: 2182/15-01/20-03 
Kijevo, 29.06.2020.godine 
 

OPĆINSKO  VIJEĆE 
     OPĆINA KIJEVO    

 
PREDSJEDNIK: 
Martin  Ercegovac  v. r.  

 
        
2. 
 
Temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine 82/15), članka 58. Pravilnika o nositelji-
ma, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njiho-
vog 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 19. sjednici održanoj dana  
29.06.2020.godine, donosi  
 

Analiza stanja sustava civilne zaštite za Općinu Kijevo u 2019. 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 Hrvat-
ske 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 os-
novati 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.  
 

 
 
 
4. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE 
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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 financira-
nje 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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ZAKONSKE ODREDBE 

ZAKON O SUSTAVU 

CIVILNE ZAŠTITE 
                                                                                82/15 i 118/18 
  

2. Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj 

hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj ne-

sreći i katastrofi 

37/16 

3.   
Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načel-

nika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
Ispravak Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenova-

nje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite 
  

  
37/16 
  
47/16 

4. Naputak o načinu postupanja u slučaju zlouporabe poziva na broj 112 37/16 
5. Pravilnik o izgledu, načinu i mjestu isticanja obavijesti o jedinstvenom europ-

skom broju za hitne službe 112 
38/16 

6. Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava ci-

vilne zaštite 
49/16 

7. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene osobe za obavljanje 

stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite 
57/16 

8. Pravilnik o zemljopisno-obavijesnom sustavu državne uprave za zaštitu i spa-

šavanja 
57/16 

9. Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene 

osobe za ispitivanje ispravnosti tehničkih sredstava i opreme civilne zaštite 
57/16 

10. Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje 61/16 
11. Pravilnik o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa i velikih nesre-

ća za područje RH i Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
65/16 

12. Pravilnik o tehničkim zahtjevima sustava javnog uzbunjivanja stanovništva 69/16 

13. Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva 69/16 
14. Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava 

civilne zaštite 
69/16 

15. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika inspekcijskog nadzo-

ra u sustavu civilne zaštite 
69/16 

16. Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za 

zaštitu i spašavanje 
75/16 

17. Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne 

zaštite 
75/16 

    
18. Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i informacijskih baza podataka o 

operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga 

sustava civilne zaštite 

99/16 

19. Uredba o sastavu i strukturi postrojbi civilne zaštite 27/17 
20. Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih 

pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u 

sustavu civilne zaštite 

33/17 

21. Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u 

civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja 
49/17 

22. Pravilnik o načinu rada u aktivnostima radijske komunikacije za potrebe djelo-

vanja sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama 
53/17 

23. 
  
24. 
  
25. 

Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, 

neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu 
 Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pri-

padnici 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 spo-

sobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriteriji-

ma za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i 

njegovog zamjenika 
  

67/17 
  
98/16 
  
67/17 
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STANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE  
U 2019. godini poduzeto je slijedeće:  

Ažuriran je Plan zaštite i spašavanja,  
Donesene su Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite za  razdoblje 2019-2022. 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 
 

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 Kije-
vo. 
  
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 2019. godini  sastao  jednom. 
 
Članovi Stožera pozivaju se u pravilu putem Županijskog centra 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanja Šibenik. U 
2019. 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 

 
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: 2180/15-
01/15-11 od 12.10.2015. godine) 
Usklađivanje Plana zaštite i spašavanja te plana Civilne zaštite za  Općinu Kijevo je završeno, te je usvojeno na 16. Sjedni-
ci općinskog Vijeća održanoj 26.11.2015. 
Zaštita od požara 
 
Općina Kijevo je s ovlaštenom pravnom osobom IN-konzalting d.o.o., Slavonski brod  kojoj je izdana suglasnost za obav-
ljanje 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 ugro-
ženosti od požara Općine Kijevo, te je ista po završetku usvojena od strane Općinskog Vijeća Općine Kijevo na 02. Sjedni-
ci održanoj 21. Lipnja 2017. Godine. 
 
Temeljem Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara u organizaciji od strane Hrvatkih šuma, podru-
žnice 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 prora-

čuna. 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 2019. Godini izdvojena određena sredstva. 

 
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 
Ambulanta primarne zdravstvene zaštite optimalno je opremljena.  
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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 služ-
bom spašavanja - stanica Šibenik. U 2019. godini nije bilo potrebe za angažmanom GSS-a.  
 
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 2019. 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 DJE-
LATNOSTI 
5.1. Gradsko društvo Crvenog križa Knin 
Kao humanitarna organizacija djeluje sukladno Planu i programu Hrvatskog Crvenog križa. U 2019. godini održane su  
akcije dobrovoljnog davanja krvi.  
Potrebno je potaknuti ovu organizaciju da organizira osposobljavanje mještana za njihovu samozaštitnu funkciju u izvanre-
dnim situacijama, kao i ustrojavanje, obučavanje i opremanje ekipa prve pomoći za izvršenje zadaća u slučaju velikih ne-
sreća 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 me-
hanizacijom 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 2019. 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 KIJE-
VO ZA 2018. GODINU 
1.  Oformiti, osposobiti i educirati postrojbe civilne zaštite koje proizlaze iz Procjene ugroženosti stanovništva i materijal-
nih 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 nuž-
na, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slu-
čajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa. 
 
Klasa:810-01/20-01/19 
Urbroj:2182/15-01/20-04 
Kijevo, 29.06.2020.godine 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE KIJEVO 

              Predsjednik: 

         Martin Ercegovac  v.r.  
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3. 
Na temelju članka 17. stavak 1. podstavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (Narodne novine broj  82/15.) i članka 30. 
Statuta Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine Kijevo, br. 15/18 i 18/18) Općinsko vijeće Općine Kijevo na 19. sjednici 
održanoj 29.06.2020.g. donijelo je 
 
                    

GODIŠNJI PLAN RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU OPĆINE KIJEVO U 2020. GODINI  

S FINANCIJSKIM UČINCIMA ZA TROGODIŠNJE RAZDOBLJE 
I. 

Sukladno članku 17. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i  mogućim ugrozama, razmjeru opasnosti, prijetnji i 
posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Kijevo, s ciljem 
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite  
donosi se Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. godinu. 
 Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite se odnosi prije svega na stanje i razvoj svih operativnih snaga sustava 
civilne zaštite prema  članku 20. Zakona o sustavu civilne zaštite, a koje se sastoje se od: 

- stožera civilne zaštite, 
- operativnih snaga vatrogastva, 
- postrojbe civilne zaštite 
- povjerenika  i zamjenika povjerenika civilne zaštite 
- udruga 
- koordinatora na lokaciji 
- snaga Hrvatske gorske službe spašavanja 
- pravnih osobe od interesa za sustav civilne zaštite.  

 
Stožer civilne zaštite 
Sukladno članku 24 . Zakona o sustavu civilne zaštite članove stožera imenuju izvršna tijela jedinica lokalne i podru-

čne samouprave, uvažavajući prijedloge službi koje po dužnosti ulaze u sastav Stožera civilne zaštite (dalje u tekstu Stožer 
CZ).  

Za uspješan daljnji rad Stožera CZ na području Općine Kijevo u 2020. godini Načelnica stožera  će: 
- U prvoj polovici 2020. godine sazvati sastanak Stožera CZ te ga upoznati sa predstojećim zadaćama 

i aktivnostima u 2020. godini kao i dinamikom izrade Procjene rizika za Općinu Kijevo 
- Izvršiti pripremu za  planirane vježbe proizašle iz Plana vježbi CZ za 2020. godinu-druga polovica 2020. 
- Izvršiti analizu provedenih vježbi u roku od mjesec dana nakon svake vježbe (druga polovica 2020.) 
- Sazvati zajednički sastanak Stožera CZ i operativnih snaga određenih Odlukom o određivanju pravnih 

osoba od interesa za CZ na području Općine Kijevo u cilju upoznavanja istih sa ugrozama na području 
Općine te njihovom ulogom u preventivi ili saniranju posljedica od navedenih ugroza- druga polovica 
2020. 

- Sa ostalim članovima stožera učestvovati u osposobljavanju prema Programu osposobljavanja a sukladno 
članku 25. Zakona o sustavu CZ 

Operativne snage vatrogastva 
Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Kijevo određen je broj, vrsta, opremljenost i veliči-

na vatrogasnih postrojbi. Na području Općine  djeluje DVD Kijevo i JVP Grada Knina. 
Općina Kijevo kontinuirano izdvaja proračunska sredstva za  funkcioniranje DVD-a Kijevo, pa su tako i u 2020. godini 
izdvojena određena sredstva. 

Postrojba CZ 
- Održati sastanak Postrojbe CZ opće namjene, te sukladno Procjeni rizika upoznati je sa predstojećim aktivnosti-

ma i mogućim zadaćama u predstojećem razdoblju-po izradi nove Procjene rizika-tijekom 2020. 
Povjerenici  CZ 

- Održati sastanak povjerenika CZ i zamjenika povjerenika CZ, provesti njihovo osposobljavanje te ih upoznati sa 
dužnostima proizašlim iz Plana djelovanja CZ na području Općine - druga polovica 2020. 

-Opremanje povjerenika CZ reflektirajućim prslucima 

Skloništa: 
Obaveza Općine u pogledu sklanjanja odnosno skloništa je da  na svom području   osigura: 
-uvjete za premještanje, zbrinjavanje, sklanjanje i druge aktivnosti i mjere u zaštiti i spašavanju na način da se izvrši 

upoznavanje građana sa rješenjima iz Plana zaštite i spašavanja 
-prostore za javna skloništa, 
-održavanje postojećih javnih skloništa.  
U cilju stvaranja uvjeta za sklanjanje, a obzirom da Općina nema javna skloništa, povjerenici CZ će izvršiti obilazak 

područja svoje nadležnosti te ostvariti uvid u moguća mjesta za sklanjanje, kapacitete istih te utvrditi eventualne radnje i 
postupke kojima bi se isti doveli u funkciju. 

Uzbunjivanje: 
U organizaciji DUZS  Šibenik, a u suradnji sa Općinom Kijevo, treba utvrditi  način uzbunjivanja  za  uzbunjiva-

nje stanovništva u slučaju katastrofe ili velike nesreće . 
 

      



 8 

Službeno glasilo Općine Kijevo broj 28 07.srpnja 2020. 

 
Hrvatska gorska služba spašavanja 

Hrvatska gorska služba spašavanja  uz redovne aktivnosti intenzivirati će aktivnosti na povećanju broja svojih 
članova te obučavanju većeg broja spasioca. 

Općina Kijevo je sa Hrvatskom gorskom službom spašavanja Stanica Šibenik potpisala  Sporazum o zajedni-
čkom interesu za djelovanje HGSS na prostoru koji pokriva Općinu, poglavito na nepristupačnim prostorima izvan naselje-
nih mjesta i javnih prometnica, te se sufinancira djelovanje iz Proračuna Općine. 
 

Pravne osobe od interesa za sustav CZ 
Temeljem Odluke o pravim osobama od interesa za sustav CZ Općina Kijevo će: 
- Od istih izvršiti prikupljanje podataka te istima ažurirati evidencije iz Priloga Plana zaštite i spašavanja 
- Održati sastanak sa pravnim osobama te ih upoznati sa njihovim zadaćama i obavezama proizašlim iz Zakona o 

      sustavu civilne zaštite-druga polovica 2020. 
 

II 

FINANCIJSKI POKAZATELJI RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE 

 

 

 
 

         

          

KLASA: 810-01/20-01/19       

URBROJ:2182/15-01/20-05  OPĆINSKO VIJEĆE 

Kijevo, 29.06.2020.godine                 OPĆINE KIJEVO 

 

          Predsjednik 

          Martin Ercegovac v.r. 

 

R

B 
OPIS POZICIJE U PRORAČUNU 

Planirano za 

2020. god. (kn) 

Planirano za 2021. 

god. (kn) 

Planirano za 2022. 

god. (kn) 

1. CIVILNA ZAŠTITA 

(opremanje, osposobljavanje, smotri-

ranje, angažiranje, osiguravanje uvje-

ta za evakuaciju, zbrinjavanje i druge 

aktivnosti i mjere u zaštiti i spašava-

nju i dr.) 

15.000,00 20.000,00 25.000,00 

2. VATROGASTVO-

VATROGASNA ZAJEDNICA 

- opremanje, vježbe, takmičenja,  

projekti i dr. 

  

15.000,00 15.000,00 15.000,00 

4. UDRUGE GRAĐANA 

(Crveni križ, LD, HGSS i sl.) 

10.000,00 10.000,00 10.000,00 

  

UKUPNO 

40.000,00 

  

45.000,00 50.000,00 
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4. 
Sukladno odredbama članka 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine broj: 92/10) , te Programa  aktivnosti u pro-
vedbi 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 
19. sjednici održanoj dana 29.06.2020. godine  d o n o s i 
 

OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI OPĆINE KIJEVO  
ZA LJETNU SEZONU 2020. 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 isprav-
nom 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. - 30.09.2020. godine prema utvrđenom rasporedu, 
- Popise djelatnika interventnih grupa utvrditi do  01. 06. 2020.godine radi organiziranja dodatne edukacije  i uvježbavanja 
grupa, te upoznavanja i razrade detalja funkcioniranja sustava za ljetnu sezonu 2020. godinu, 
- JVP-a Grada Knina uvodi dežurstvo u pojačanom režimu; obustava godišnjih odmora, uvođenje  pasivnog dežurstva, 
narastanje postrojbe prema indeksu opasnosti od  01.06. 2020. godine,   na temelju procjene odgovarajućim hidrometeoro-
loškim prilikama, a u suradnji sa Županijskim vatrogasnim zapovjednikom i 
- Sve angažirane službe upoznati sa mjerama i smjernicama protupožarne zaštite za Općinu Kijevo u 2020. godini te ih 
upoznati s ovim Operativnim programom aktivnosti Općine Kijevo za ljetnu sezonu 2020. godine. 
 
2. VATROGASNE INTERVENCIJE 
- Vatrogasne postrojbe dužne su po dojavi u što kraćem roku izići na intervenciju sa svom       raspoloživom snagom i teh-
nikom. 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 
2020. 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 koris-
ti 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 intervenci-
jom 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 mo-
gućnosti 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 zakon-
ski 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 
 
 
 

Na temelju ovoga programa za 2020. 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 
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ŽUPANIJSKO VATROGASNO ZAPOVJEDNIŠTVO 

   

koje sačinjavaju slijedeći djelatnici: 

 

 

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 

Funkcija Ime i Prezime Tel./ured Mob 

Ţupanijski vatroga-
sni zapovjednik 

Darko Dukić ŢC 112/ 193 098/266 000 

Zamjenik županijskog zapovjednika 

Pomoćnik za operativno rukovođenje 

Zap. JVP Šibenik Volimir Milošević 212 - 058 098/523 497 

Zap. JVP Drniš Ivo Bilić 886 - 574 098/409 950 

Zap. JVP Knin Miran Marelja 664-991 098/406 846 

Zap.JVP Vodice Ivica Begić 441 324 098 266 663 

Pomoćnik za uporabu zraĉnih snaga 

Zamjenik zap.JVP Knin Miran Marelja 0992279855 

Zamjenik ( JVP Šibenik) Goran Bilušić 098/ 337 689 

Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo 

Zapovjednik DVD Drniš Mario Vukušić 099/230 2800 

Zamjenik 
(zap. DVD-a Pirovac) 

Antonio Begić 099/266 2646 

Pomoćnik za suradnju sa vojnim postrojbama 

Zamjenik zap.JVP Šibenik Miroslav Bilušić 098 952 6982 

Zamjenik 
( zamj.zap JVP Drniš) 

Zvonimir Knez 099/321 45 11 

Pomoćnik za logistiku 

Zapovjednik DVD Zaton Boris Dukić 098/336 155   

Zamjenik 
(Zap.DVD Tisno) 

Tome Belakušić 098/ 710 629 
  

Pomoćnikza veze i komunikacije   

Pomočnik ŽVZ Zoran Blačić 0981379988   

Operater u Ž VOC Ante Slavica 0981806262   

Pomoćnik za odnose sa javnošću   

VZ ŠKŽ Željko Čoga 098/336-673   

VZ ŠKŽ Anita Banovac   
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- 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. - 15.09.2020. 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 sugla-
snosti 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 sta-
nja na terenu i koji će biti dodatak ovom programu. 
 
PRIORITETNI PROSTORI ZA GAŠENJE 
Na temelju ovoga programa za 2020. 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. 
 
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. 
 
PRIMJENA  
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kijevo“. 
 
KLASA: 810-01/20-01/19 
URBROJ: 2182/15-01/20-06 
Kijevo, 29.06.2020. godine 

OPĆINSKO  VIJEĆE 
OPĆINE KIJEVO 

 
  PREDSJEDNIK 
        Martin Ercegovac v.r. 

5. 
Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo („Službeni glasilo Općine Kijevo “ br.15/18 i 18/18) Općinsko vijeće Općine 
Kijevo na svojoj 19. sjednici održanoj dana 29.06.2020. godine  d o n o s i  

O D L U K U 

o ustupanju autocisterne MAN na korištenje DVD-u Kijevo 

I. Ustupa se autocisterna MAN 14232, godina proizvodnje 1995. , broj šasije¨WMAN034192Y020480, reg.oznake ŠI 
482-BE, na korištenje Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Kijevu. 

II. Vozilo se ustupa za vrijeme protupožarne sezone 2020. godine  a sva prava i obveze će se regulirati Ugovorom 
između Općine Kijevo i DVD Kijevo. 

III. Ovlašćuje se općinska načelnica za potpis Ugovora iz članka 2. ove odluke.  

IV. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „ Službenom glasilu Općine Kijevo“. 

KLASA: 340-01/20-01/19 
URBROJ:2182/15-01/20-07 
Kijevo,  29.062020.godine 
          OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KIJEVO 
            Predsjednik: 

            Martin Ercegovac v.r 
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6. 
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 19. sjednici od 29.06.2020. godine, donosi 

 
O D L U K U  

o dodjeli priznanja Općine Kijevo za 
Dan Općine Kijevo za 2020. godinu 

 
Članak 1. 

 
A. POVELJA OPĆINE KIJEVO, dodjeljuje se, za osobite zasluge u razvoju društvenih odnosa i unapređenju gospo-

darstva posebno značajnih za  Općinu Kijevo, Marku Teskeri, posthumno. 
 
B. GRB OPĆINE KIJEVO, dodjeljuje se, za osobite zasluge u razvoju društvenih odnosa i unapređenju kulture poseb-

no značajnih za Općinu Kijevo, Juri Stubliću. 
 

C. GRB OPĆINE KIJEVO, dodjeljuje se, za osobite zasluge u razvoju društvenih odnosa i unapređenju kulture poseb-
no značajnih za Općinu Kijevo, Miroslavu Mićanović. 

  
Članak 2. 

       Javna priznanja bit će uručena dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kijevo povodom Dana 
Općine dana 15.07.2020. godine. 

 
Članak 3.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu Općine Kijevo». 
 
 
 
 

KLASA: 610-01/20-01/19  OPĆINSKO VIJEĆE  PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2182/15-01/20-08  OPĆINE KIJEVO  Martin Ercegovac v.r 
U Kijevu, 29.06.2020.godine 
 
 
 
 

II. OPĆINSKA NAČELNICA 
 
1. 
KLASA:023-01/20-01/01   
URBROJ:2182/15-01/20-144 
Kijevo ,  01.06.2020. 
Na temelju članka 28. stavka 3 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“, broj 86/08., 6/11, 04/18. i 112/19 u daljnjem tekstu: Zakon), članka 46. Statuta Općine Kijevo  
(„Službeno glasilo Općine Kijevo“ br. 15/18, 18/18 i 26/20 ) i članka 11.Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog uprav-
nog odjela Općine Kijevo (Službeno glasilo općine Kijevo 27/20), Načelnica Općine Kijevo  dana 01.lipnja  2020.,  donosi  

 
 

PRIVREMENU SISTEMATIZACIJU RADNOG MJESTA ZA POTREBE 
PROJEKTA „DINARSKO SRCE“ 

 
Članak 1. 

U svrhu provedbe projekta “Dinarsko srce” koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinko-

viti ljudski potencijali 2014.-2020. U okviru natječaja Prostori sudjelovanja OCD-a I lokalne zajednice s brojem ugovora 

UP.04.2.1.07.0088. u kojem je Općina Kijevo partner na projektu, utvrđuje se privremena sistematizacija posebnog radnog 

mjesta.  

Članak 2. 
Trajanje provedbe Projekta ugovoreno je na vrijeme od svibnja 2020. do svibnja 2022. godine,  te će se privremena siste-
matizacija posebnog radnog mjesta za potrebe ovog Projekta, nakon proteka ugovorenog razdoblja provedbe Projekta, 
staviti van snage. 

Članak 3. 
Privremena sistematizacija radnog mjesta za potrebe provedbe Projekta sadrži:  
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Članak 3. 
Ova Privremena sistematizacija stupa na snagu osmog dana dana od dana objave, a objavit će se u Službenom glasilu 
Općine Kijevo .  

OPĆINSKA NAČELNICA 
Lidija Slavić v.r. 

 
 

SPREMAČ/ICA-DOMAĆIN/CA CENTRA Broj izvršitelja: 1 

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU 

KATEGORIJA POTKATEGORIJA RAZINA 
KLASIFIKACIJSKI 

RANG 

IV. 
Namještenik II. Potkatego-

rije 
2 13. 

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA 

OPIS POSLOVA I ZADATAKA 
POSTOTAK VRE-

MENA 

Obavlja poslove čišćenja ureda, sanitarnih prostorija, zajedničkih i drugih prostorija u zgradi 
Općine, Centra projekta i drugih objekata i prostorija u vlasništvu Općine te prostora  ispred 
navedenih zgrada po nalogu Općinske načelnice, pročelnika i voditelja Projekta. 

50% 

vodi brigu i održava cvjetnjake na javnim površinama i u uredima 20% 

Obavlja poslove održavanja opreme i tekuće održavanje objekta, popravke na objektima u 
vlasništvu Općine i Centra Projekta održavanje grijanja i ostalih redovnih poslova 10% 

dostavlja i preuzima dnevno redovnu poštu 10% 

obavlja druge poslova iz svog djelokruga ili poslove po nalogu pročelnika i općinske načelnice 10% 

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE niža stručna sprema ili osnovna škola 
nije potrebno radno iskustvo 

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLO-
VA 

Stupanj složenosti koji uključuje jednostavne i standardizirane pomoćno –
tehničke poslove. 

STUPANJ ODGOVORNOSTI I 
UTJECAJ NA DONOŠENJE OD-
LUKA 

Stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s koji-
ma radi. 

UKUPNI BROJ RADNIH SATI TJEDNO 

20 sati tjedno (4 sata dnevno) 

TRAJANJE RADA 

Od zaprimanja u službu do svibnja 2022. godine(ZA VRIJEME TRAJANJA PROJEKTA) 

UKUPAN IZNOS PLAĆE 

Plaća  sukladno Odluci o Izmjenama i dopunama Odluke o osnovici za obračun  plaća službenika i namješ-
tenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kijevo (KLASA:120-01/20-01/1, URBROJ: 2182/15-01/20-
11 od dana  14. siječnja 2020. godine) prema slijedećim mjerilima: 

koeficijent složenosti poslova radnoga mjesta...1,00 
postotak uvećanja za godine navršenog radnog staža  0,5% po godini 
osnovica za obračun plaće…......5.809,79 kn bruto, a s obzirom da će zaposleni biti na pola radnog vremena (4 

sata dnevno) utvrđuje se osnovica za obračun plaće u iznosu od 2.904,90 kn bruto. 
 

BROJ IZVRŠITELJA 

1 
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2. 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br.  19/13 i 137/15) i  
članka 47. i 47.a. Statuta Općine Kijevo ("Službeni vijesnik Šibensko-kninske županije" br. 08/09 i 05/13), Općinska nač-
elnica  Općine Kijevo   d o n o s i 

R J E Š E N J E 

o  izmjeni Rješenja o  imenovanju Skupštine Komunalnog društva "Kijevo" d. o. o. 

 

1.U Rješenju o  imenovanju Skupštine Komunalnog društva «Kijevo» d. o. o. (Službeno glasilo Općine Kijevo br.09/17) 
točka 1. mijenja se na način da se za  člana, umjesto  pok.Marka Teskere , imenuje  Ivan Brajković. 

 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom nakon objave  u  „Službenom glasilu Općine Kijevo“. 

KLASA: 119-02/20-01/01 

URBROJ: 2182/15-01/20-162 

Kijevo, 07.07.2020. godine 

 

 

        Općinska načelnica: 

             Lidija Slavić  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 

Tisak: Općina Kijevo 


