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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 1/2020.

Temeljem članka 79. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima („Narodne Novine“ broj 144/12, 121/16
i 98/19) i članka 5. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano („Službene
Novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 05/09, 2/13, 8/17 i 5/19), sukladno Izvješću o utvrđenom
činjeničnom stanju Mandatno verifikacione komisije o ispunjenju zakonskih uvjeta za mirovanje
mandata vijećnika, na 24. redovnoj sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 13. veljače 2020.
godine, prihvaća se Izvješće i donosi

ZAKLJUČAK
I.
Utvrđuje se da vijećniku Marinu Pletikosu od dana 28.01.2020. godine miruje mandat u Općinskom
vijeću Općine Ližnjan-Lisignano zbog prihvaćanja obnašanja nespojive dužnosti istekom roka
iz članka 79. stavak 2. Zakona o lokalnim izborima od dana dostavljene obavijesti predsjedniku
Općinskog vijeća, odnosno od dana prihvaćanja nespojive dužnosti.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.
KLASA: 021-05/20-01/2
URBROJ: 2168/03-04-20-7
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17 i 98/19), članka 22. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan
-Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), i primjenom odredbi članka 24. Poslovnika
općinskog vijeća Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine“ Općine Ližnjan-Lisignano broj
05/09, 2/13, 8/17 i 05/19) Općinsko vijeće Općine Ližnjan - Lisignano na 24. redovnoj sjednici
održanoj dana 13. veljače 2020. godine donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Odbora za prostorno i komunalno uređenje i zaštitu okoliša
I.
Marino Pletikos razrješuje se dužnosti predsjednika Odbora za prostorno i komunalno uređenje i
zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.
II.
Ivana Antelli imenuje se predsjednicom Odbora za prostorno i komunalno uređenje i zaštitu
okoliša Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 021-05/20-01/03
UR.BROJ: 2168/03-04-20-8
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 1/2020.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17 i 98/19), članka 22. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan
-Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), i primjenom odredbi članka 24. Poslovnika
općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano” broj
05/09, 2/13, 8/17 i 05/19) Općinsko vijeće Općine Ližnjan - Lisignano na 24. redovnoj sjednici
održanoj dana 13. veljače 2020. godine donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Komisije za Statut, poslovnik i druge opće akte
I.
Marino Pletikos razrješuje se dužnosti člana Komisije za Statut, poslovnik i druge opće akte
Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.
II.
Stanko Radulović imenuje se članom Komisije za Statut, poslovnik i druge opće akte Općinskog
vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 021-05/20-01/03
UR.BROJ: 2168/03-04-20-9
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,
123/17 i 98/19), članka 22. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan
-Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), i primjenom odredbi članka 24. Poslovnika
općinskog vijeća Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan – Lisignano” broj
05/09, 2/13, 8/17 i 05/19) Općinsko vijeće Općine Ližnjan - Lisignano na 24. redovnoj sjednici
održanoj dana 13. veljače 2020. godine donijelo je

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Mandatno verifikacione komisije
I.
Marino Pletikos razrješuje se dužnosti člana Mandatno verifikacione komisije Općinskog vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano.
II.
Ivana Antelli imenuje se članicom Mandatno verifikacione komisije Općinskog vijeća Općine
Ližnjan-Lisignano.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 021-05/20-01/03
UR.BROJ: 2168/03-04-20-10
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 1/2020.

Na temelju članka 87. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka
10. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 55/09 i 139/10) i članka 22. Statuta Općine
Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19
i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana
13. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o kreditnom zaduženju Općine Ližnjan-Lisignano
kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb
Članak 1.
Općina Ližnjan-Lisignano zadužit će se uzimanjem dugoročnog kunskog kredita uz valutnu
klauzulu vezanu za EUR s fiksnom kamatnom stopom kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb,
Jurišićeva 4, za financiranje investicije (kapitalnog projekta) i to:
• Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Ližnjan, na području Općine Ližnjan-Lisignano,
a u skladu s glavnim projektom pod nazivom „Izgradnja i opremanje predškolske građevine
– vrtić i jaslice- na k.č. 831/7 k.o. Ližnjan“.
Članak 2.
Općina Ližnjan-Lisignano zadužit će se pod sljedećim uvjetima:
• vrsta kredita: dugoročni kunski kredit uz valutnu klauzulu vezanu za EUR s fiksnom
kamatnom stopom
• iznos kredita: 10.693.684,70 kuna uz valutnu klauzulu u EUR
(slovima:desetmilijunašestodevedesettritisućešestoosamdesetčetrikune i sedamdeset lipa)
• kamatna stopa: 1,50% godišnje fiksna
• efektivna kamatna stopa 1,52%
• metoda obračuna kamate: proporcionalna metoda
• iznos kamata: 1.784.602,52 kn uz valutnu klauzulu uz EUR
• poček u otplati glavnice kredita: 36 mjeseci
• rok otplate: 15 godina, uključujući i poček (12 godina otplate + 3 godine počeka), uz mogućnost
prijevremene otplate djelomično i u cijelosti s uključenim počekom
• dinamika otplate glavnice i kamata:  
- način otplate glavnice: 48 kvartalnih rata, kredit se otplaćuje u kunskoj protuvrijednosti po
srednjem tečaju HNB za EUR važećem na dan plaćanja
- dospijeće kamate: kvartalno za vrijeme počeka i otplate, plativo u kunskoj protuvrijednosti po
srednjem tečaju HNB važećem na dan plaćanja
• naknada za odobrenje kredita: naknada u iznosu od 16.040,53 kn uz valutnu klauzulu uz EUR,
odnosno,  0,15% na odobreni iznos kredita jednokratno.
• ostale naknade i troškovi banke: ne obračunavaju se
• instrumenti osiguranja kredita: 1 bjanko vlastita i akceptirana mjenica korisnika kredita, uz
mjenično očitovanje; 1 bjanko zadužnica korisnika kredita u korist Banke, na iznos do 1.000.000,00
kn, potvrđena (solemnizirana) od strane javnog bilježnika; 1 (jedna) obična zadužnica korisnika
kredita, na iznos kredita, potvrđena (solemnizirana) od strane javnog bilježnika.
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Članak 3.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano da sklopi ugovor o dugoročnom kreditu s
Hrvatskom poštanskom bankom d.d., Zagreb, Jurišićeva 4, uz suglasnost Vlade RH sukladno
članku 87. Zakona o proračunu.
Članak 4.
Investicija iz članka 1. ove Odluke je planirana u ukupnom iznosu od 10.947.434,70 kuna u
posebnom dijelu Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu. Planirana je na stavkama:
Razdjel 001 Predstavničko tijelo, izvršno tijelo i jedinstveni upravni odjel, Glava 00106 Komunalne
djelatnosti, Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole,
vrtići) u vlasništvu Općine, Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu,
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu i Kapitalni projekt K100042 Usluge
pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom - izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu, na
kontima računskog plana razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan
- Lisignano“.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o kreditnom zaduženju KLASA:
021-05/19-01/29 URBROJ: 2168/03-04-19-2 od 30.10.2019. godine („Službene novine Općine
Ližnjan-Lisignano“ broj 7/19) .

KLASA: 021-05/20-01/1
URBROJ: 2168/03-01-20-1
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Broj: 1/2020.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine” broj 82/15
i 118/18) i članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na
svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o
usvajanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite na području
Općine Ližnjan-Lisignano u 2019. godini
I.
Usvaja se Izvješće o stanju sustava civilne zaštite na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2019.
godini.
II.
Izvješće iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 810-01/19-01/07
URBROJ: 2168/03-04-20-8
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne Novine” broj 82/15
i 118/18) i članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na
svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2020. godine, donosi

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području
Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. – 2023. godinu
I.
Donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine LižnjanLisignano za 2020.– 2023. godinu.
II.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ližnjan-Lisignano za
2020. – 2023.godinu godinu čine sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 810-01/20-01/3
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan-Lisignano, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 1/2020.

Na temelju članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne Novine” broj 82/15
i 118/18) i članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na
svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na
području Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu
I.
Prihvaća se godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Ližnjan-Lisignano za
2020. godinu.
II.
Godišnji plan iz točke I. čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 810-01/20-01/4
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan-Lisignano, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12,
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 22. Statuta Općine Ližnjan („Službene novine Općine
Ližnjan - Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19) i članka 36. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano
na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću BRNESTRA d.o.o.
I. UVODNE I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- tvrtka i sjedište društva s ograničenom odgovornošću,
- predmet poslovanja društva,
- ukupni iznos temeljnog kapitala te iznos uloga osnivača,
- vrijeme trajanja društva
- podružnice
- organi društva
- dobit društva
- poslovne knjige
- izmjena izjave o osnivanju
- smanjenje i povećanje temeljnog kapitala
- prijelazne i zaključne odredbe
II. OSNIVAČI – ČLANOVI DRUŠTVA
Članak 2.
Općina Ližnjan-Lisignano je jedini osnivač i član Društva.
Članak 3.
Sjedište osnivača – Općine Ližnjan-Lisignano je u Ližnjanu, Krasa 7.
III. TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA
Članak 4.
Tvrtka društva glasi:
BRNESTRA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti
Skraćena tvrtka društva glasi:
BRNESTRA d.o.o.
Članak 5.
Sjedište društva je u Ližnjanu, Krasa 7.
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Članak 6.
Društvo u svom poslovanju koristi pečat.
Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava društva.
IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST DRUŠTVA
Članak 7.
Predmet poslovanja društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Djelatnost održavanja javnih površina
Djelatnost održavanja čistoće
Djelatnost odlaganja komunalnog otpada
Djelatnost upravljanja grobljem
Djelatnost održavanja groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
Djelatnost održavanja spomenika i spomen obilježja
Djelatnost uklanjanja reklama i reklamnih panoa
Djelatnost održavanja javnih nekomercijalnih kupališta i plaža
Djelatnost uređenja naselja u vrijeme blagdana i drugih posebnih prigoda
Djelatnost obavljanja dimnjačarskih poslova
Pružanje usluga javne rasvjete
Djelatnost postavljanja i održavanje signalnih sustava na cestama
Djelatnost premještanja vozila zaustavljenih ili parkiranih na mjestima gdje to nije dozvoljeno,
gdje se ugrožava sigurnost prometa ili ometa normalan tok prometa
Djelatnost kupnje i prodaje robe, te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom
tržištu
Djelatnost zastupanja stranih pravnih i fizičkih osoba u okviru registriranih djelatnosti
Djelatnost reciklaže metalnih ostataka i otpadaka
Djelatnost reciklaže nemetalnih ostataka i otpadaka
Djelatnost druge obrade otpada
Djelatnost oporabe otpada
Djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
Djelatnost prijevoza otpada
Djelatnost sakupljanja otpada
Djelatnost trgovanja otpadom
Djelatnost zbrinjavanja otpada
Djelatnost gospodarenja otpadom
Djelatnost ispitivanja i analize otpada
Djelatnosti održavanja i upravljanja parkiralištima i garažama
Djelatnosti naplate parkiranja
Djelatnosti bojanja oznaka na parkiralištima
Održavanje javne rasvjete
Prijevoz putnika u javnom prometu
Održavanje nerazvrstanih cesta
Poslovanje nekretninama

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 1/2020.

*
*
*
*
*
*

13 Stranica

Iznajmljivanje i prodaja vlastitih nekretnina
Posredovanje u prometu nekretninama
Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
Savjetovanje u svezi poslovanjem i upravljanjem
Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja

V. TEMELJNI KAPITAL
Članak 8.
Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je 20.000,00 kuna.
Temeljni kapital se sastoji od 1 (jednog) poslovnog udjela.
Član društva kod osnivanja Društva preuzima 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa od
20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.
Poslovni udjel može se dijeliti i prenositi.
Odluku o podijeli poslovnog udjela donosi Skupština Društva.
VI. TRAJANJE DRUŠTVA
Članak 9.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
VII. PODRUŽNICE
Članak 10.
Društvo može obavljati djelatnost preko podružnica. Odluku o osnivanju podružnica donosi
Uprava društva uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.
VIII. ORGANI DRUŠTVA
Članak 11.
Organi društva su:
a) UPRAVA,
b) SKUPŠTINA,
c) NADZORNI ODBOR
a) UPRAVA
Članak 12.
Uprava Društva se sastoji od jednog člana – direktora, kojeg imenuje Skupština Društva na temelju
provedenog javnog natječaja.
Članak 13.
Direktor vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika
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i čuvajući poslovnu tajnu.
Direktor vodi poslove društva u skladu sa ZTD-om i drugim posebnim propisima, odlukama
članova društva i drugim obvezatnim uputama Skupštine društva.
Članak 14.
Posebne uvjete za imenovanje direktora društva određuje Skupština društva.
Članak 15.
Mandat direktora traje 4 (slovima: četiri ) godine.
Članak 16.
Visinu naknade za rad uprave određuje Skupština društva.
Članak 17.
Ovlasti direktora u zastupanju:
a) zastupa pojedinačno i samostalno,
b) Direktor zastupa društvo u pravnom prometu s trećima samostalno i pojedinačno bez
ograničenja,
c) planira i programira poslovanje Društva,
d) prati stanje sredstava društva,
e) brine o likvidnosti društva i poduzima radnje za njezino poboljšanje,
f) donosi opće akte Društva, osim akata o ustrojstvu Društva koje donosi Skupština,
g) priprema prijedloge odluka i općih akata za Nadzorni odbor i Skupštinu i izvršava odluke
Skupštine,
h) samostalno sklapa ugovore svih vrsta do iznosa od 70.000,00 kuna,
i) priprema prijedloge ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
j) razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
k) podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju Društva sukladno zakonu,
l) saziva sjednice Skupštine,
m) predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove
određene zakonom i izjavom o osnivanju,
n) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva.
b) SKUPŠTINA
Članak 18.
Skupštinu društva čini Općinski načelnik, odnosno osoba koju svojom odlukom odredi Općinski
načelnik.
Članak 19.
Skupštinu saziva Uprava – direktor.
Saziva se jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odlaganja kada je
Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.
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Članak 20.
Skupština odlučuje o:
a) godišnjem planu rada Društva,
b) financijskim izvješćima Društva,
c) upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
d) otuđivanju i opterećivanju nekretnina,
e) imenovanju i opozivu člana Uprave –direktora,
f) organizacijskom ustroju Društva,
g) druge poslove iz svoje nadležnosti.
c) NADZORNI ODBOR
Članak 21.
Nadzorni odbor se sastoji od 5 (slovima: pet ) članova.
Članak 22.
Nadzorni odbor bira i opoziva Skupština društva.
Članak 23.
Predsjednika i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na
konstituirajućoj sjednici većinom od ukupnog broja članova.
Članak 24.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (slovima: 4 ) godine.
Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo.
Članak 25.
Poslovi Nadzornog odbora:
a) nadzire vođenje poslova Društva,
b) po potrebi saziva skupštinu Društva,
c) podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
d) sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
e) zastupa Društvo prema Upravi društva,
f) daje suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano zakonom ili  izjavom o osnivanju,
g) djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati takvo
postupanje,
h) e) donosi poslovnik o svom radu,
i) f)  imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje  donosi i
nadzire njihova provođenja,
j) daje suglasnost na sklapanje ugovora bilo koje vrste, čija vrijednost prelazi iznos od 70.000,00
kuna,
k) obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili posebnom odlukom
Skupštine Društva,
l) provodi Javni natječaj te daje prijedlog skupštini za imenovanje direktora.
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Članak 26.
O svom radu i rezultatima rada Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini Društva,
najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće.
Članak 27.
Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju
njegove spriječenosti, njegov zamjenik.
Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazivati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava,
sukladno uvjetima Zakona o trgovačkim društvima.
Članak 28.
Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova od ukupnog broja članova
nadzornog odbora.
Članak 29.
Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada u visini koju će odrediti Skupština
Društva.
PROKURA
Članak 30.
Društvo može imati prokuristu.
Odluku o davanju prokure donosi Skupština Društva.
Prokurist zastupa samostalno i pojedinačno.
Prokurist se dužan držati ograničenja određenih u ZTD-u.
IX. DOBIT DRUŠTVA
Članak 31.
Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva
sukladno pozitivnim propisima.
Članak 32.
Dobit nakon oporezivanja raspoređuje se :
- u rezerve društva,
- zadržanu dobit koja se koristi u svrhe razvoja društva,
- za isplate dobiti članovima društva.
Članak 33.
Odluku o raspoređivanju dobiti donosi Skupština društva.
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X. POSLOVNE KNJIGE
Članak 34.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te
aktima Društva.
Članak 35.
Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo ostvari
svojim poslovanjem usmjeravaju se, u pravilu, u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva Društva.
XI. IZMJENA IZJAVE O OSNIVANJU
Članak 36.
Izjava o osnivanju se može izmijeniti samo odlukom člana društva.
Odluka o izmjeni Izjave, ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u trgovački registar.
XII. SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA
Članak 37.
Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. U
odluci mora se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti.
Nije dopušteno smanjenje kapitala ispod zakonskog minimuma.
XIII. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA
Članak 38.
Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju.
Temeljni kapital može se povećati uplatama uloga za nove poslovne udjele ili uplatama povećanih
uloga za postojeće poslovne udjele, ali i unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital.
XIV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 39.
Skupština društva imenovat će direktora društva na vrijeme od najviše 6 mjeseci, do izbora
direktora u skladu s Izjavom o osnivanju.
Skupština društva imenovat će nadzorni odbor u skladu s Izjavom o osnivanju.
Članak 40.
Odgovarajući opći akti društva donijet će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 41.
Direktor društva poduzet će odgovarajuće mjere radi upisa prijave osnivanja društva u registar
Trgovačkog suda u Pazinu.
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Članak 42.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano da, u ime Općine Ližnjan-Lisignano, u postupku
registracije društva, po potrebi da odgovarajuće izjave, u smislu ove Odluke.
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine LižnjanLisignano“.

KLASA: 021-05/20-01-4
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“, broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12, 9/13.,
137/15 i 123/17, 98/19) i čl. 22. Statuta Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj
05/09-proč.tekst, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na svojoj
24. redovnoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću PUNTICE d.o.o.
I. UVODNE I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se:
- tvrtka i sjedište društva s ograničenom odgovornošću,
- predmet poslovanja društva,
- ukupni iznos temeljnog kapitala te iznos uloga osnivača,
- vrijeme trajanja društva
- podružnice
- organi društva
- dobit društva
- poslovne knjige
- izmjena izjave o osnivanju
- smanjenje i povećanje temeljnog kapitala
- prijelazne i zaključne odredbe
II. OSNIVAČI – ČLANOVI DRUŠTVA
Članak 2.
Općina Ližnjan-Lisignano je jedini osnivač i član Društva.
Članak 3.
Sjedište osnivača – Općine Ližnjan-Lisignano je u Ližnjanu, Krasa 7.
III. TVRTKA, SJEDIŠTE I PEČAT DRUŠTVA
Članak 4.
Tvrtka društva glasi:
PUNTICE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje lukom
Skraćena tvrtka društva glasi:
PUNTICE d.o.o.
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Članak 5.
Sjedište društva je u Ližnjanu, Krasa 7.
Članak 6.
Društvo u svom poslovanju koristi pečat.
Sadržaj, oblik i broj pečata, te korištenje i poništavanje propisuje Uprava društva.
IV. PREDMET POSLOVANJA – DJELATNOST DRUŠTVA
Članak 7.
Predmet poslovanja društva sastoji se od obavljanja sljedećih djelatnosti:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata;
ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i uskladištenje roba i drugih materijala;
prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina;
ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme;
djelatnosti u funkciji razvoja pomorskog prometa kao što su opskrba brodova, pružanje usluga
putnicima, tegljenje; servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u
carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.;
održavanje i upravljanje parkiralištima;
bojanje oznaka na cestama ili parkiralištima;
Djelatnosti naplate parkiranja
usluge u nautičkom turizmu:
- iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turistanautičara koji borave na njima;
- iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja
usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, cruising i sl.);
- usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara;
- prihvat, čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu;
- usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima,
opremom i sl.);
- uređenje i pripremanje plovnih objekata;
- davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči
i sl.);
- druge usluge za potrebe nautičkog turizma;
povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
Najam reklamnog prostora
Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
Sportske djelatnosti
Ostale rekreacijske djelatnosti
Mjenjačnice
Uzgoj usjeva, vrtnoga i ukrasnoga bilja
Ribarstvo, uzgoj riba i usluge povezane s njima
Proizvodnja hrane i pića
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* Kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom
tržištu
* Ugostiteljska djelatnost: pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i
usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja i pripremanje hrane za potrošnju na
drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.)
* - i opskrba tom hranom (catering)
* Javni cestovni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu: unutarnji linijski i
slobodni prijevoz putnika
* Javni cestovni prijevoz tereta u unutarnjem prometu: unutarnji slobodni i izvanredni prijevoz
tereta
* Javni cestovni prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu međunarodni linijski
i slobodni prijevoz putnika
* Javni cestovni prijevoz tereta u međunarodnom prometu: međunarodni slobodni i izvanredni
prijevoz tereta
* Prijevoz za vlastite potrebe
* Računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
* poslovi zaštite osoba i imovine koji se obavljaju tjelesnom i/ili tehničkom zaštitom
V. TEMELJNI KAPITAL
Članak 8.
Ukupan iznos temeljnog kapitala društva je 20.000,00 kuna.
Temeljni kapital se sastoji od 1 (jednog) poslovnog udjela.
Član društva kod osnivanja Društva preuzima 1 (jedan) poslovni udio nominalnog iznosa od
20.000,00 (dvadesettisuća) kuna.
Poslovni udjel može se dijeliti i prenositi.
Odluku o podijeli poslovnog udjela donosi Skupština Društva.
VI. TRAJANJE DRUŠTVA
Članak 9.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
VII. PODRUŽNICE
Članak 10.
Društvo može obavljati djelatnost preko podružnica. Odluku o osnivanju podružnica donosi
Uprava društva uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora.
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VIII. ORGANI DRUŠTVA
Članak 11.
Organi društva su:
a) UPRAVA,
b) SKUPŠTINA,
c) NADZORNI ODBOR
a) UPRAVA
Članak 12.
Uprava Društva se sastoji od jednog člana – direktora, kojeg imenuje Skupština Društva na temelju
provedenog javnog natječaja.
Članak 13.
Direktor vodi poslove na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika
i čuvajući poslovnu tajnu.
Direktor vodi poslove društva u skladu sa ZTD-om i drugim posebnim propisima, odlukama
članova društva i drugim obvezatnim uputama Skupštine društva.
Članak 14.
Posebne uvjete za imenovanje direktora društva određuje Skupština društva.
Članak 15.
Mandat direktora traje 4 (slovima: četiri ) godine.
Članak 16.
Visinu naknade za rad uprave određuje Skupština društva.
Članak 17.
Ovlasti direktora u zastupanju:
a) zastupa pojedinačno i samostalno,
b) Direktor zastupa društvo u pravnom prometu s trećima samostalno i pojedinačno bez
ograničenja,
c) planira i programira poslovanje Društva,
d) prati stanje sredstava društva,
e) brine o likvidnosti društva i poduzima radnje za njezino poboljšanje,
f) donosi opće akte Društva, osim akata o ustrojstvu Društva koje donosi Skupština,
g) priprema prijedloge odluka i općih akata za Nadzorni odbor i Skupštinu i izvršava odluke
Skupštine,
h) samostalno sklapa ugovore svih vrsta do iznosa od 70.000,00 kuna,
i) priprema prijedloge ugovora koji se mogu zaključiti samo uz suglasnost Skupštine,
j) razmatra izvješće o poslovanju Društva tijekom poslovne godine,
k) podnosi Nadzornom odboru izvješće o poslovanju Društva sukladno zakonu,
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l) saziva sjednice Skupštine,
m) predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka i obavlja druge poslove
određene zakonom i izjavom o osnivanju,
n) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom ili posebnom odlukom Skupštine društva.
b) SKUPŠTINA
Članak 18.
Skupštinu društva čini Općinski načelnik, odnosno osoba koju svojom odlukom odredi Općinski
načelnik.
Članak 19.
Skupštinu saziva Uprava – direktor.
Saziva se jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva, a bez odlaganja kada je
Društvo izgubilo polovicu temeljnog kapitala.
Članak 20.
Skupština odlučuje o:
a) godišnjem planu rada Društva,
b) financijskim izvješćima Društva,
c) upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka,
d) otuđivanju i opterećivanju nekretnina,
e) imenovanju i opozivu člana Uprave –direktora,
f) organizacijskom ustroju Društva,
g) druge poslove iz svoje nadležnosti.
c) NADZORNI ODBOR
Članak 21.
Nadzorni odbor se sastoji od 5 (slovima: pet ) članova.
Članak 22.
Nadzorni odbor bira i opoziva Skupština društva.
Članak 23.
Predsjednika i zamjenika Predsjednika Nadzornog odbora biraju članovi Nadzornog odbora na
konstituirajućoj sjednici većinom od ukupnog broja članova.
Članak 24.
Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (slovima: 4 ) godine.
Nakon isteka mandata članovi Nadzornog odbora mogu biti birani ponovo.
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Članak 25.
Poslovi Nadzornog odbora:
a) nadzire vođenje poslova Društva,
b) po potrebi saziva skupštinu Društva,
c) podnosi pisano izvješće o obavljenom nadzoru Skupštini Društva,
d) sudjeluje u utvrđivanju godišnjeg obračuna,
e) zastupa Društvo prema Upravi društva,
f) daje suglasnost na odluke Uprave, kada je to propisano zakonom ili  izjavom o
osnivanju,
g) djeluje kao drugostupanjsko tijelo u svim pitanjima u kojima se treba osigurati
takvo postupanje,
e) donosi poslovnik o svom radu,
f)  imenuje i razrješava članove svojih komisija sa svrhom pripreme odluka koje  
donosi i nadzire njihova provođenja,
g) daje suglasnost na sklapanje ugovora bilo koje vrste, čija vrijednost prelazi iznos
od 70.000,00 kuna,
h) obavlja i druge zadaće koje su mu izrijekom povjerene zakonom ili posebnom
odlukom Skupštine Društva,
i) provodi Javni natječaj te daje prijedlog skupštini za imenovanje direktora.
Članak 26.
O svom radu i rezultatima rada Nadzorni odbor podnosi pisano izvješće Skupštini Društva,
najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Skupštine i češće.
Članak 27.
Nadzorni odbor djeluje na sjednicama koje saziva predsjednik Nadzornog odbora ili u slučaju
njegove spriječenosti, njegov zamjenik.
Sjednicu Nadzornog odbora mogu sazivati i najmanje dva člana Nadzornog odbora ili Uprava,
sukladno uvjetima Zakona o trgovačkim društvima.
Članak 28.
Nadzorni odbor može valjano odlučivati isključivo većinom glasova od ukupnog broja članova
nadzornog odbora.
Članak 29.
Članovima Nadzornog odbora za njihov rad pripada nagrada u visini koju će odrediti Skupština
Društva.
PROKURA
Članak 30.
Društvo može imati prokuristu.
Odluku o davanju prokure donosi Skupština Društva.
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Prokurist zastupa samostalno i pojedinačno.
Prokurist se dužan držati ograničenja određenih u ZTD-u.
IX. DOBIT DRUŠTVA
Članak 31.
Dobit Društva utvrđuje se na kraju godine na temelju godišnjeg obračuna poslovanja Društva
sukladno pozitivnim propisima.
Članak 32.
Dobit nakon oporezivanja raspoređuje se :
- u rezerve društva,
- zadržanu dobit koja se koristi u svrhe razvoja društva,
- za isplate dobiti članovima društva.
Članak 33.
Odluku o raspoređivanju dobiti donosi Skupština društva.
X. POSLOVNE KNJIGE
Članak 34.
Društvo vodi poslovne knjige i sastavlja obračune sukladno zakonskim i drugim propisima te
aktima Društva.
Članak 35.
Poslovni rezultati Društva utvrđuju se sukladno pozitivnim propisima, a sredstva koja Društvo
ostvari svojim poslovanjem usmjeravaju se, u pravilu, u daljnji razvoj Društva i ostvarenje ciljeva
Društva.
XI. IZMJENA IZJAVE O OSNIVANJU
Članak 36.
Izjava o osnivanju se može izmijeniti samo odlukom člana društva.
Odluka o izmjeni Izjave, ne proizvodi pravne učinke dok se ne upiše u trgovački registar.
XII. SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA
Članak 37.
Temeljni kapital može se smanjiti samo na temelju odluke osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju. U
odluci mora se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnog kapitala i kako će se to provesti.
Nije dopušteno smanjenje kapitala ispod zakonskog minimuma.
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XIII. POVEĆANJE TEMELJNOG KAPITALA
Članak 38.
Za povećanje temeljnog kapitala potrebna je odluka osnivača o izmjeni Izjave o osnivanju.
Temeljni kapital može se povećati uplatama uloga za nove poslovne udjele ili uplatama povećanih
uloga za postojeće poslovne udjele, ali i unošenjem rezervi i dobiti društva u temeljni kapital.
XIV. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 39.
Skupština društva imenovat će direktora društva na vrijeme od najviše 6 mjeseci, do izbora
direktora u skladu s Izjavom o osnivanju.
Skupština društva imenovat će nadzorni odbor u skladu s Izjavom o osnivanju.
Članak 40.
Odgovarajući opći akti društva donijet će se u roku od 6 mjeseci od dana stupanja na snagu ove
Odluke.
Članak 41.
Direktor društva poduzet će odgovarajuće mjere radi upisa prijave osnivanja društva u registar
Trgovačkog suda u Pazinu.
Članak 42.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano da, u ime Općine Ližnjan-Lisignano, u postupku
registracije društva, po potrebi da odgovarajuće izjave, u smislu ove Odluke.
Članak 43.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine LižnjanLisignano“.
KLASA: 021-05/20-01-5
URBROJ: 2168-03-04-20-1
Ližnjan, 13.02.2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 9/13, 137/15, 123/17 i 98/19)
članka 22. Statuta Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i
06/19) i članka 9. Izjave o usklađenju društva s ograničenom odgovornošću KORSSE d.o.o. sa Zakonom
o trgovačkim društvima (Pročišćeni tekst br. 2.) od 14. listopada 1999. godine, Općinsko vijeće Općine
Ližnjan-Lisignano na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2020. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju Uprave i Nadzornog odbora društva KORSSE d.o.o., te o prestanku
društva KORSSE d.o.o. i brisanju iz sudskog registra
Članak 1.
Za člana Uprave - direktora društva KORSSE d.o.o., Ližnjan, Ližnjan 147, OIB: 76441734786 (u
daljnjem tekstu: Društvo) imenuje se: Claudio Grbac s prebivalištem u Šišanu, G. Tromba 32, OIB:
66291287642, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, bez ograničenja.
Članak 2.
Za članove Nadzornog odbora Društva KORSSE d.o.o. imenuju se:
1. Stevan Jeličić, Veruda 14, Pula OIB 54035847717
2. Robert Grbin, Palera 3, Ližnjan, OIB 69450884117
3. Saša Škrinjar, Jadreški 63A, Jadreški, Pula, OIB 84732641342
Članovi Nadzornog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 3.
Donosi se odluka o prestanku Društva KORSSE d.o.o. po skraćenom postupku bez provođenja
postupka likvidacije.
Direktor Društva poduzet će odgovarajuće mjere radi upisa prestanka društva i brisanja u sudskom
registru Trgovačkog suda u Pazinu.
Članak 4.
Ovlašćuje se Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano da, u ime Općine Ližnjan-Lisignano kao jedinog
člana Društva KORSSE d.o.o., po potrebi da odgovarajuće izjave, u smislu ove Odluke.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon upisa društva u sudski
registar.
KLASA: 021-05/20-01/06
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19),
članka 7. stavak 2. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu
Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 03/09) i članka 22. Statuta Općine LižnjanLisignano („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19) Općinsko
vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na svojoj 24. redovnoj sjednici održanoj dana 13. veljače 2020.
godine donosi

ODLUKU
o kupnji nekretnine na području k.o. Ližnjan
I.
Općina Ližnjan-Lisignano namjerava izgraditi sustav prometnica i oborinske odvodnje unutar
naselja Ližnjan, područja Gornji Smiljevac te iz tog razloga želi urediti imovinsko-pravne odnose
na nekretninama unutar koridora prometnica.
Temeljem ove Odluke pristupit će se kupnji nekretnine k.č.br. 160/78 k.o. Ližnjan.
II.
Nekretnina k.č.br. 160/78 u naravi pašnjak, površine 848 m2 upisana u zk. ul.br. 3797 k.o. Ližnjan
nalazi se u suvlasništvu Boljun Anice, Ližnjan, Smiljevac 38, OIB: 09189312290; Boljun Marize,
Ližnjan, Smiljevac 38, OIB: 02253570774; Boljun Elene, Ližnjan, Smiljevac 38, OIB: 37101256099
i Boljun Lare, Ližnjan, Smiljevac 38, OIB: 71381491118.
Vlasnici nekretnine suglasni su da Općina Ližnjan-Lisignano otkupi predmetnu nekretninu radi
izgradnje sustava prometnica i oborinske odvodnje na području zone Gornji Smiljevac.
Stalni sudski vještak građevinske struke i procjenitelj nekretnina utvrdio je tržišnu vrijednost
nekretnine od 360,00 kn/m2.
Sukladno navedenom, kupoprodajna cijena nekretnine ugovorit će se u ukupnom iznosu od
305.280,00 kn.
III.
Ovlašćuje se načelnik Općine Ližnjan-Lisignano da u ime Općine potpiše Ugovor o kupoprodaji
nekretnine i uređenju međusobnih imovinsko-pravnih odnosa.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine LižnjanLisignano“.
KLASA: 944-01/20-02/04
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan, 13. veljače 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Temeljem članka 33. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (“Službene novine Općine LižnjanLisignano” broj 05/09 - pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17, 5/19, 6/19), članka 23. stavak 2. Odluke
o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano (“Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano” broj
04/11), glave II. točke 5., podtočke 5.1. Socijalnog Programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2020.
godinu i Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu (“Službene novine Općine LižnjanLisignano” broj 08/19), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 02. 01.2020. godine donosi

ODLUKU
o
visini jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu
u 2020. godini
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu u 2020.-oj
kalendarskoj godini.
Članak 2.
Roditeljima i samohranim roditeljima za prvorođeno dijete isplatit će se jednokratna novčana
potpora u visini od 1.500,00 kuna (tisućupetstotinakunainulalipa), a za svako sljedeće novorođeno
dijete isplatit će se jednokratna novčana potpora u visini od 2.000,00 kuna (dvijetisućekunainulalipa).
Članak 3.
Jednokratnu novčanu potporu iz članka 2. ove Odluke mogu ostvariti roditelji i samohrani roditelji
temeljem pismeno podnesenog zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu, Odsjeku za društvene
djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove Općine Ližnjan-Lisignano, a
koji zajedno sa svojom novorođenom djecom imaju prijavljeno prebivalište na području Općine
Ližnjan-Lisignano.
Članak 4.
Ova Odluka predstavlja sastavni dio Socijalnog programa za 2020. godinu.
Članak 5.
Sredstva za izvršenje ove Odluke osigurana su u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će se objaviti u “Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano”.
KLASA: 022-06/20-01/01
URBROJ: 2168/03-01-20-1
Ližnjan, 02.01.2020. godine
Načelnik
Općine Ližnjan-Lisignano
Marko Ravnić, v.r.
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIŽNJAN - LISIGNANO
NAČELNIK
Klasa: 810-01/20-01/01
Urbroj: 2168/03-01-20-1
Ližnjan, 16. siječnja 2020. godine
Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15
i 118/18), članka 5. stavak 1., 5. i 7. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za
imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“
broj 126/19) i članka 33. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan
- Lisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19) Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano 16.
siječnja 2020. godine donosi

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana
Stožera civilne zaštite Općine Ližnjan - Lisignano
I.
Klaudio Karlović razrješuje se dužnosti Načelnika Stožera civilne zaštite Općine Ližnjan –
Lisignano.
II.
Ivica Rojnić zapovjednik Javne Vatrogasne postrojbe Pula, imenuje se za Načelnika Stožera civilne
zaštite Općine Ližnjan – Lisignano.
III.
Klaudio Karlović, zamjenik županijskog vatrogasnog zapovjednika imenuje se za člana Stožera
civilne zaštite Općine Ližnjan – Lisignano.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan – Lisignano“.
Općinski načelnik:
Marko Ravnić, v.r.

