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I. OPĆINSKO VIJEĆE 

 

PRORAČUN 

 

 IZMJENE I DOPUNE Proračuna Općine Kijevo za 2022. godinu…………...………(br.49, str.36) 

 PRORAČUN Općine Kijevo za 2023. godinu………………………………...………..(br.49, str.12) 

 

 

ODLUKE 

 

 ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Kijevo za 2021. godinu……....(br.41, str.12) 

 ODLUKA o usvajanju Izvješća o izvršenju                    

 Plana gospodarenja otpad    Općine Kijevo za 2021. godinu……………...…………(br.41, str.14) 

 ODLUKA o pristupanju Općine Kijevo Udruzi Lokalna akcijska grupa „KRKA....(br.41, str.14) 

 ODLUKA o naknadi za rad i drugim pravima općinskog načelnika 

 Općine Kijevo koji dužnost obavlja volonterski………………………………………..(br.42, str.2) 

 ODLUKA o ustupanju autocisterne MAN na korištenje DVD-u Kijevo…………….(br.43, str.8) 

 ODLUKA o dodjeli priznanja Općine Kijevo za Dan Općine Kijevo za 2022. ...……(br.43, str.9) 

 ODLUKA o kreditnom zaduživanju Općine Kijevo……………….…………………(br.45, str.12) 

 ODLUKA o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Kijevo………(br.45, str.17) 

 ODLUKA o izradi Strategije razvoja Općine Kijevo za 2022. -2027. godine……….(br.45, str.18) 

 IZMJENE I DOPUNE ODLUKE o kreditnom zaduživanju Općine Kijevo……….....(br.47, str.2) 

 ODLUKA o nabavi osobnog automobila………………………………………………..(br.48, str.2) 

 ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

 i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kijevo za 2022…….…(br.48, str.3) 

 ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka 

 i liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Kijevo za 2023…...…(br.49, str.11) 

 ODLUKA o izvršenju Proračuna Općine Kijevo za 2023. godinu……………..……(br.49, str.20) 

 ODLUKA o prihvaćanju komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog 

 Plana za postupak izrade i provedbe Strategije razvoja Općine Kijevo za  

 razdoblje od 2022.—2027. godine………………………………………………………(br.49, str.63) 

 ODLUKA o imenovanju Etičkog povjerenstva Općine Kijevo………………………(br.49, str.65) 

 ODLUKA o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju…………………….(br.49, str.67) 
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PROGRAMI 

 

 PROGRAM utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu……………….(br.41, str.14) 

 OPERATIVNI PROGRAM aktivnosti Općine Kijevo za ljetnu sezonu 2022……..….(br.43, str.5) 

 PROGRAM građenja komunalne infrastrukture na području Općine Kijevo 

 za 2023. godinu…………………………………………………………………...………..(br.49, str.2) 

 PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture na području 

 Općine Kijevo u 2023. godini…………………………..…………………………………(br.49, str.4) 

 PROGRAM socijalnih potreba Općine Kijevo za 2023. godinu……………………….(br.49, str.6) 

 PROGRAM javnih potreba u osnovnom, srednjoškolskom i visokom 

 obrazovanju za 2023. godinu…………………………………………………………… (br.49, str.7) 

 PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Kijevo za 2023. godinu………….…….(br.49, str.8) 

 PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Kijevo za 2023. godinu………….….….(br.49, str.9) 

 PROGRAM javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a 

 Stanica Šibenik za 2023. godinu………………………………..………………….……(br.49, str.10) 

 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA gradnje objekata i uređenje 

 komunalne infrastrukture na području Općine Kijevo za 2022. godinu………...…(br.49, str.25) 

 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture 

 na području Općine Kijevo u 2022. godini……………………………………………(br.49, str.28) 

 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA socijalnih potreba Općine Kijevo za 2022…..(br.49, str.29) 

 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA javnih potreba u osnovnom, 

 srednjoškolskom i visokom obrazovanju na području Općine Kijevo u 2022……..(br.49, str.31) 

 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA javnih potreba u kulturi 

 Općine Kijevo za 2022. godinu………………………………………………………….(br.49, str.32) 

 IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA javnih potreba u sportu Općine 

 Kijevo za 2022. godinu………………………………………..…………………………(br.49, str.43) 
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RJEŠENJA 

 

 RJEŠENJE o razrješenju člana Mandatne komisije Općinskog vijeća 

 Općine Kijevo…………………………………………………………………………….(br.45, str. 28) 

 RJEŠENJE o razrješenju predsjednika Komisije za izbor i imenovanje 

 Općinskog vijeća Općine Kijevo………………………………………………………..(br.45, str.29) 

 RJEŠENJE o razrješenju člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativne akte 

 Općinskog vijeća Općine Kijevo………………………………………………………..(br.45, str.30) 

 RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o izboru Mandatne komisije……………….(br.45, str.31) 

 RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije 

 za izbor i imenovanje…………………...………………………………………………..(br.45, str.32) 

 RJEŠENJE o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Komisije za Statut, 

 Poslovnik i normativne akte…..………………………………………………………..(br.45, str.33) 

 

 

 

ZAKLJUČCI 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća o radu načelnika 

 Općine Kijevo za razdoblje siječanj—prosinac 2021. godine……………….….…….(br.41, str.2) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna  

 Općine Kijevo za 1.1.—31.12.2021. godine…………………………………………….(br.41, str.12) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća Komunalnog društva 

 Kijevo d.o.o. za 2021. godinu…………………………………………………………….(br.43, str.4) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Mandatne komisije 

 Općinskog vijeća Općine Kijevo…………………………………………………………(br.45, str.2) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna 

 Općine Kijevo za 1.1.—30.6.2022. godine……………………………………………..(br.45, str.10) 

 ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu načelnika 

 Općine Kijevo za razdoblje siječanj– lipanj 2022. godine…………………………….(br.45, str.11) 
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IZVJEŠĆA 

 

 IZVJEŠĆE o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 

 na području Općine Kijevo za 2021. godinu……………...……………………...……(br.41, str.2) 

 IZVJEŠĆE o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne 

 infrastrukture na području Općine Kijevo za 2021. godinu…………………...….….(br.41, str.3) 

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna I-XII. 2021…………………………… (br.41, str.3) 

 GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kijevo  

 za razdoblje I-XII 2021. godine—obrazloženje…………………………………….…(br.41, str.10) 

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kijevo 

 za I-VI 2022. godine…………………………………………………...…………………..(br.45, str.3) 

 POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Kijevo 

 za I-VI 2022. godine—objašnjenje……………………….……………………………....(br.45, str.4) 

 

PLANOVI 

 IZVRŠENJE PLANA razvojnih programa Općine Kijevo za 2021…………………..(br.41, str.12) 

 GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Općine  

 Kijevo u 2022. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje….….……..(br.45, str.19) 

 GODIŠNJI PLAN upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Kijevo za 2023…….(br.49, str.43) 

 GODIŠNJI PLAN razvoja sustava civilne zaštite na području Općine  

 Kijevo u 2023. godini s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje….….……..(br.49, str.60) 

 

KODEKS PONAŠANJA 

 

 KODEKS ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Kijevo…………………….(br.43,str.2) 

 KODEKS ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Kijevo…………….………. (br.45,str.13) 
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SMJERNICE 

 

 SMJERNICE za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite  

 Općine Kijevo za 2022.-2025. godine……………………………………..…………….(br.45,str.22) 

 

MJERE 

 MJERE zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim  uvjetima 2022./2023..…(br.49, str.52) 

 

ANALIZA 

 

 ANALIZA stanja sustava zaštite i spašavanja za 2022. godinu…………………….(br.49, str.54) 
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II. OPĆINSKI NAČELNIK 

 

PLANOVI 

 

 PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica 

 i službenih osoba u uredskom poslovanju Općine Kijevo……………………………(br.39, str.2) 

 PLAN prijma u službu u Općinu Kijev o za 2022. godinu………….……………….(br.39, str.12) 

 IZMJENE I DOPUNE PLANA prijma u službu u Općinu Kijevo za 2022……..……(br.40, str.2) 

 

 

 ODLUKE 

 

 ODLUKA o III. Izmjenama i dopunama Odluke o osnovici za obračun plaća 

 službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kijevo………(br.44, str.2) 

 ODLUKA o provođenju radova za opće dobro bez naknade 

 na području Općine Kijevo……………………...………………………………….…….(br.44, str.3) 

 ODLUKA o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o osnovici za obračun plaća 

 službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kijevo………(br.46, str.2) 
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Izdavač: OPĆINA KIJEVO, Bajani 12., 22310 Kijevo 

Uredništvo: Ivana Ezgeta, Stipe Maloča, Martin Ercegovac 

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

E-pošta: opcina-kijevo@si.t-com.hr 

www.kijevo.hr 

Tisak: Općina Kijevo 


