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I. OPĆINSKO VIJEĆE

1.

Na temelju članka 41. i 43. Statuta Općine Kijevo (“Službeno glasilo Općine Kijevo 15/18, 18/18,
26/20 i 32/21) i članka 25. Poslovnika Općinskog Vijeća Općine Kijevo („Službeno glasilo općine Kijevo” br.
17/18 i 19/18), Općinsko vijeće Općine Kijevo na 02. sjednici od 01.07.2021. godine, donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Komisije za Statut, Poslovnik i normativne akte
I.

U Komisiju za Statut, Poslovnik i normativne akte Općinskog vijeća Općine Kijevo imenuje se:
1.Stipe Maloča, za predsjednika
2. Mijo Polić, za člana
3. Petra Gašpar, za člana

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasilu Općine Kijevo».
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO

KLASA: 119-02/21-01/02
URBROJ: 2182/15-01-21-03
U Kijevu,01.07.2021. godine

PREDSJEDNIK:
Stipe Maloča v.r.

2.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („ Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 79/09 150/11, 144/12,123/17, 98/19
144/20) članka 30 Statuta Općine Kijevo (»Službeno glasilo Općine Kijevo“ broj 15/18, 18/18, 26/20 i
32/21), Općinsko vijeće Općine Kijevo na 02. sjednici održanoj 01.07.2021. godine, donosi
ODLUKU O NAKNADI
VIJEĆNIKA

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika za rad u općinskom vijeću .
Članak 2.
Vijećnik ima pravo na ukupnu neto naknadu za rad u Općinskom vijeću u ukupnom neto iznosu od
4.000,00 kn godišnje, što iznosi 333,33 kn mjesečno.
Članak 3.
Ova Od uka ob av t će se u lužbenom glasilu Općine Kijevo“, a stupa na snagu dan nakon
objave.
Članak 4.
Stupan em na snagu ove Od uke presta e važiti Odluka o utvrđivanju naknade za rad vijećnika
Općinskog vijeća Općine Kijevo ( „Službeno glasilo Općine Kijevo“ broj 02/2015).

KLASA:011-01/21-01/02
URBROJ:2182/15-01-21-04
Kijevo, 01.07.2021
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Predsjednik:
Stipe Maloča v.r.
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3.

Na temelju članka 5., 6..7.8.,9. i 10 Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
( „Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i članka 30. Statuta Općine Kijevo (“Službeno glasilo općine Kijevo” br..15/18,
18/18 i 26/20), Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 02. Sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine, donosi
IZMJENA I DOPUNA
ODLUKE
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u
Općinskom vijeću Općine Kijevo za 2021. godinu
Članak 1.
Mijenja se članak 4. ove Odluke i glasi:
Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuju se iznos sredstava od 1.000,00 kn, godišnje.
Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od
1.100,00 kn, godišnje.
Sredstva se raspodjeljuju političkim strankama/listama grupe birača kako slijedi:
Redni
broj
1.
2.

Naziv političke stranke/
nositelj liste grupe birača
Hrvatska demokratska zajednica
Most-Domovinski pokret.
Loza nezavisna lista
Ukupno:

Broj članova

Od toga žena

Raspored sredstava

6
1

1
0

6.100,00
1.000,00
7.100,00

Članak 6.
Ove Izmjene i dopune Odluka stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasilu Općine Kijevo“.
KLASA: 400-01/21-01/02
URBROJ: 2182/15-01-21-05
Kijevo, 01.07.2021.godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stipe Maloča , v.r.

4.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj
73/97 i 174/04) i članka članka 30. Statuta Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine Kijevo, br. 15/18,
18/18 ,26/20 I 32/21), Općinsko vijeće općine Kijevo na 2. sjednici održanoj dana 0107.2021.godine, donosi:
ODLUKU
o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda Općine Kijevo
Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Kijevo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1.Božo Teskera
- predsjednik,
2. Josip Zorić
- član,
3. Mateja Jurić-Grgić
- član.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 3.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 4. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kijevo”.
KLASA:361-07/21-01/02
URBROJ:2182/15-01-21-06
Kijevo, 01.07.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Predsjednik:
Stipe Maloča v.r.
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5.

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.15/18,18/18, 26/20 i 32/21), Općinsko vijeće Općine Kijevo na 02. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine d o n o s i
OPERATIVNI PROGRAM AKTIVNOSTI OPĆINE KIJEVO
ZA LJETNU SEZONU 2021. 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. - 30.09.2021. godine prema utvrđenom rasporedu,
- Popise djelatnika interventnih grupa utvrditi do 01. 06. 2021.godine radi organiziranja dodatne edukacije i
uvježbavanja grupa, te upoznavanja i razrade detalja funkcioniranja sustava za ljetnu sezonu 2021. godinu,
- JVP-a Grada Knina uvodi dežurstvo u pojačanom režimu; obustava godišnjih odmora, uvođenje pasivnog
dežurstva, narastanje postrojbe prema indeksu opasnosti od 01.06. 2021. 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 2021.
godini te ih upoznati s ovim Operativnim programom aktivnosti Općine Kijevo za ljetnu sezonu 2021. godine.
2. VATROGASNE INTERVENCIJE
- Vatrogasne postrojbe dužne su po dojavi u što kraćem roku izići na intervenciju sa svom
snagom i tehnikom. Kod izlaska DVD-a na intervenciju mora imati u svojoj

raspoloživom

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
županije.

Šibensko-kninske

VOC-Šibenik vrši postupak podizanja vatrogasnih postrojbi prema Planovima intervencija gradova, općina i
županije u 2021. 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.
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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:
Funkcija
Ime i Prezime
Tel./ured
Županijski vatrogasDarko Dukić
ŢC 112/ 193
ni zapovjednik
Zamjenik županijskog zapovjednika
Pomoćnik za operativno rukovođenje
Zap. JVP Šibenik
Volimir Milošević
212 - 058
Zap. JVP Drniš
Ivo Bilić
886 - 574
Zap. JVP Knin
Miran Marelja
664-991
Zap.JVP Vodice
Ivica Begić
441 324
Pomoćnik za uporabu zraĉnih snaga
Zapovjednik JVP Knin
Miran Marelja
Zamjenik ( JVP Šibenik)
Goran Bilušić
Pomoćnik za dobrovoljno vatrogastvo
Zapovjednik DVD Drniš
Mario Vukušić
Zamjenik
Antonio Begić
(zap. DVD-a Pirovac)
Pomoćnik za suradnju sa vojnim postrojbama
Zamjenik zap.JVP Šibenik
Miroslav Bilušić
Zamjenik
Zvonimir Knez
( zamj.zap JVP Drniš)
Pomoćnik za logistiku
Zapovjednik DVD Zaton
Boris Dukić
Zamjenik
Tome Belakušić
(Zap.DVD Tisno)
Pomoćnikza veze i komunikacije
Pomočnik ŽVZ
Zoran Blačić
Operater u Ž VOC
Ante Slavica
Pomoćnik za odnose sa javnošću
VZ ŠKŽ
Željko Čoga
VZ ŠKŽ
Anita Banovac

Mob
098/266 000

098/523 497
098/409 950
099/2279855
098 266 663
099/2279855
098/ 337 689
099/230 2800
099/266 2646
098 952 6982
099/321 45 11
098/336 155
098/ 710 629
0981379988
0981806262
098/336-673
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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. - 15.09.2021. 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 2021. 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: 810-01/21-01/02
URBROJ: 2182/15-01-21-07
Kijevo, 01.07.2021. godine
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
PREDSJEDNIK
Stipe Maloča v.r.
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6.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo („Službeni glasilo Općine Kijevo “ br.15/18, 18/18, 26/20 i
32/21) Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 02. sjednici održanoj dana 01.07.2021. godine d o n o s i
ODLUKU
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 općinski načelnik za potpis Ugovora iz članka 2. ove odluke.
IV. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „ Službenom glasilu Općine Kijevo“.
KLASA: 340-01/21-01/02
URBROJ:2182/15-01-21-08
Kijevo, 01.07.2021.godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Predsjednik:
Stipe Maloča v.r

7.

Na temelju članka 2. Zakona o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12 I 89/17) i članka
članka 30. Statuta Općine Kijevo (Službeno glasilo Općine Kijevo, br. 15/18, 18/18 ,26/20 i 32/21), Općinsko
vijeće općine Kijevo na 2. sjednici održanoj dana 01.07.2021.godine, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju cijena grobnica izgrađenih na Novom groblju u Kijevu
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se cijene grobnica na Novom groblju u Kijevu, kao i načini i uvjeti plaćanja.

Članak 2.
Cijena grobnica iz članka 1. Ove Odluke utvrđuju se prema tipu grobnica kako slijedi za jednokratno plaćanje:
Bez PDV-a

Sa PDV

1. Grobnica 2 ležaja

16.000,00

20.000,00

2. Grobnica 4 ležaja

18.000,00

22.500,00

3. Grobnica 6 ležaja

20.000,00

25.000,00

Članak 3.
Plaćanje grobnica se vrši jednokratno u roku od 15 dana od dana sklapanja Ugovora.
U slučaju obročnog plaćanja, isto se vrši s jednokratnim predujmom u iznosu od 30% cijene grobnice, a
ostatak iznosa se plaća u 6 ili 12 mjesečnih rata po potpisu Ugovora oz obračun zakonske kamate za obročno
plaćanje.
Sastavni dio ove Odluke čini izračun cijena grobnica po načinima plaćanja.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasilu Općine Kijevo”.
KLASA:361-07/21-01/02
URBROJ:2182/15-01-21-09
Kijevo, 01.07.2021.
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Predsjednik:
Stipe Maloča v.r.
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8.

Na temelju članka 30. Statuta Općine Kijevo («Službeno glasilo Općine Kijevo, br 15/18 , 18/18,
26/20 i 32/21) i Odluke o priznanjima Općine Kijevo («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije» 12/06),
Općinsko vijeće Općine Kijevo na svojoj 02. sjednici od 01.arpnja 2021. godine, donosi
ODLUKU
o dodjeli priznanja Općine Kijevo za
Dan Općine Kijevo za 2021. godinu
Članak 1.
GRB OPĆINE KIJEVO, dodjeljuje se, za osobite zasluge u r azvoju dr uštvenih odnosa i unapr eđenju
kulture posebno značajnih za Općinu Kijevo gospodinu Stipe Grgas.
GRB OPĆINE KIJEVO, dodjeljuje se, za osobite zasluge u r azvoju dr uštvenih odnosa i unapr eđenju
kulture posebno značajnih za Općinu Kijevo gospodinu Miljenko Buljac.
Članak 2.
Javna priznanja bit će uručena dobitnicima na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Kijevo povodom
Dana Općine 15.Srpnja. 2021. Godine
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Kijevo».
KLASA: 610-01/21-01/02
URBROJ: 2182/15-01-21-10
U Kijevu, 01.07.2021. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE KIJEVO
Predsjednik:
Stipe Maloča v.r.
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broj 34

Izdavač: OPĆINA KIJEVO, Bajani 12., 22310 Kijevo
Uredništvo: Ana Bajan, Martin Ercegovac, Lidija SLavić
tel: 022/681-004, fax: 022/681-611
E-pošta: opcina-kijevo@si.t-com.hr
www.kijevo.hr
Tisak: Općina Kijevo

05.srpnja 2021.
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