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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 4/2020.

Temeljem članka 59. i 62. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18,
110/18 i 32/20) te članka 22. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine LižnjanLisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na
27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi
Članak 1.
Ovom Odlukom proglašava se komunalna infrastruktura, navedena u sljedećoj tablici, javnim
dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano.
Naziv komunalne
infrastrukture
Nogometno igralište
Šišan
Nogometno igralište
Grabri, Muntić

Vrsta komunalne
infrastrukture

Katastarska i
zemljišnoknjižna čestica
k.č. 209/2,
Javna zelena površina
dio k.č. 1264/1
dio k.č. 431/1,
Javna zelena površina
dio k.č. 431/7

Katastarska
općina
Šišan
Muntić

Članak 2.
Nalaže se Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Puli upis komunalne infrastrukture
navedene u članku 1. kao „javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano“ u
zemljišne knjige.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan
– Lisignano“.
KLASA: 363-01/20-01/6
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan, 19. svibanj 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Temeljem članka 22. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine LižnjanLisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na
27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019.
godinu i na Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za
razdoblje od 01.01.-31.12.2019. godine
I.
Daje se suglasnost na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2019. godinu i na Izvješće
o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019.
godine.
II.
Izvješća o radu iz točke I. čine sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 214-01/20-01/02
URBROJ: 2168/03-04-20-2
Ližnjan, 19. svibnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 4/2020.

Na temelju članka 35. 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, 98/19), članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan”,
broj 05/09-pročišćeni tekst, 01/13, 2A/17, 5/19 i 6/19) i Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu
Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 02/20), Općinsko
vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine
donosi sljedeću

O D L U K U
o odabiru najpovoljnijih ponuditelja po javnom natječaju za prodaju nekretnina
u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano
Članak 1.
Na temelju javno provedenog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine LižnjanLisignano, utvrđene su najpovoljnije ponude za nekretnine kako slijedi:
1.
Nekretnina k.č. br. 804/10 u k.o. Ližnjan, u naravi „pašnjak“, unutar građevinskog
područja naselja Ližnjan-izgrađeni dio, upisana u zk uložak br. 2450, 1/1 udjela, površine 626
m2, s početnom cijenom od 345.000,00 kuna:
DUŽMAN MARINO, Vitasovićeva ulica 10, Pula, OIB: 65176685727, utvrđuje se kao
jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od 400.640,00 kuna (slovima:
četiristotisućašestočetrdesetkunainulalipa).
2.
Nekretnina k.č. br. 804/11 u k.o. Ližnjan, u naravi „pašnjak“, unutar građevinskog
područja naselja Ližnjan-izgrađeni dio, upisana u zk uložak br. 4743, 1/1 udjela, površine 737
m2, s početnom cijenom od 406.000,00 kuna:
DUŽMAN VLADO, Radnička ulica 24, Pula, OIB: 91012556221, utvrđuje se kao
jedini i najpovoljniji ponuditelj s ponuđenom cijenom od 451.044,00 kuna (slovima:
četiristopedesetijednatisućačetrdesetičetirikuneinulalipa).
Članak 2.
Na temelju ove Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja s imenovanima će se sklopiti
kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke.
Prijedlog Odluke za odabir najpovoljnijih ponuditelja za pojedinu nekretninu sastavni je dio ove
Odluke.
Članak 3.
Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude nakon okončanja javnog natječaja i unošenja
u zapisnik utvrđenja Komisije o ponudi koju smatra najpovoljnijom, koji ne pristupe sklapanju
ugovora o kupoprodaji u za to ostavljenom roku, ili ne uplate u cijelosti ugovorenu cijenu u skladu
sa sklopljenim ugovorom, gube pravo na povrat uplaćene jamčevine, a nekretnina će se ponovno
izložiti prodaji na javnom natječaju.
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Članak 4.
Uplaćena jamčevina po javnom natječaju zadržava se i uračunava u iznos ukupne kupoprodajne
cijene nekretnine.
Članak 5.
Troškove ovjere potpisa, parcelacije zemljišta, uknjižbe nekretnina u Zemljišnu knjigu te poreza
na promet nekretnina snosi kupac.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine LižnjanLisignano“.
KLASA: 944-01/20-02/09
URBROJ: 2168/03-04-20-7
Ližnjan, 19. svibnja 2020. godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 4/2020.

Temeljem članka 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18
i 32/20) te članka 22. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine LižnjanLisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na
27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti
trgovačkim društvima
Članak 1.
U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima („Službene
novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 1/19) u članku 2., iza podstavka 2. dodaje se podstavak
pod rednim brojem 3. koji glasi:
„3. LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o. za obavljanje komunalnih djelatnosti, Ližnjan, Krasa 7, OIB:
03745656677, povjerava se:
- komunalna djelatnost održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim
vozilima,
- komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina,
- komunalna djelatnost održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene i
- komunalna djelatnost održavanja groblja.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan
– Lisignano“.
KLASA: 363-02/20-01/3
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan, 19. svibanj 2020.godine
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Temeljem članka 22. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine LižnjanLisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na
27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o privremenom ukidanju isplata naknada vijećnicima Općinskog vijeća i
članovima njegovih radnih tijela radi ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom
koronavirusa na području Općine Ližnjan-Lisignano
Članak 1.
S ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja
ugroze od koronavirusa (COVID-19) ukida se isplata sredstva iz Proračuna Općine LižnjanLisignano namijenjenih financiranju predsjedniku, zamjenici predsjednika i članovima Općinskog
vijeća Općine Ližnjan – Lisignano za svibanj i lipanj 2020. godine.
Članak 2.
S ciljem umanjenja posljedica i osiguranja neophodnih financijskih sredstava u svrhu sprječavanja
ugroze od koronavirusa (COVID-19) ukida se isplata sredstva iz Proračuna Općine LižnjanLisignano namijenjenih financiranju predsjedniku i članovima radnih tijela Općinskog vijeća
Općine Ližnjan – Lisignano za svibanj i lipanj 2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine LižnjanLisignano“.

KLASA: 021-05/20-01/16
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan, 19. svibnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 4/2020.

Na temelju članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine LižnjanLisignano“ broj 05/09, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Općinsko Vijeće Općine Ližnjan-Lisignano
na 27. redovnoj sjednici održanoj dana 19. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o visini osnovice za obračun plaća u PU Dječji vrtići „Bubamara“ Ližnjan-Scuole
dell’ infanzia „Coccinella“ Lisignano radi ublažavanja posljedica izazvanih
epidemijom koronavirusa na područja Općine Ližnjan-Lisignano
I.

Radi ublažavanja posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID-19) na području
Općine Ližnjan-Lisignano, u cilju održanja pozitivne proračunske prihodovne strane
te u cilju održanja radnih mjesta, umanjuje se osnovica za obračun plaće ravnateljici i
djelatnicima PU Dječjeg vrtića „Bubamara“ Ližnjan-Scuole dell’ infanzia „Coccinella“
Lisignano za mjesece svibanj, lipanj i srpanj kako slijedi:
Mjesec
Svibanj 2020.
Lipanj 2020.
Srpanj 2020.

Ravnateljica
3.315,00 kn
3.510,00 kn
3.510,00 kn

Odgojitelj/ica
3.315,00 kn
3.510,00 kn
3.510,00 kn

Spremačica/servirka
3.510,00 kn
3.510,00 kn
3.510,00 kn

II.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine LižnjanLisignano“.

KLASA: 601-01/20-01/01
UR.BROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan, 19. svibnja 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju uputa Hrvatskog Zavoda za Javno Zdravstvo za sprječavanje i suzbijanja epidemije
Covid-19 vezane za rad predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne
razredne odjele i rad s djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 20.05. 2020. godine.
Odluke Stožera Civilne Zaštite Istarske Županije od 20.05.2020. godine, te članka 33. Statuta
Općine Ližnjan – Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan- Lisignano” broj 05/09-pročišćeni
tekst, 01/13, 2A/17, 05/19 i 06/19), Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano u ime osnivača dana
21.05.2020. godine donosi

ODLUKU
o obavljanju djelatnosti predškolskog odgoja
u Dječjem Vrtiću „Bubamara” Ližnjan – Scuole dell’infanzia „Coccinella” Lisignano
Članak 1.
Dječji Vrtić „Bubamara“ Ližnjan – Scuole dell’infanzia „Coccinella“ Lisignano od 25.05.2020.
godine omogućuje uključivanje sve djece u vrtićki rad.
Članak 2.
Zadužuje se Ravnateljica da u okviru ustanove osigura uvjete pružanja usluge skrbi o predškolskoj
djeci sukladno uputama za sprječavanje i suzbijanja epidemije COVID-19 vezane za rad
predškolskih ustanova i razrednu nastavu od 1. do 4. razreda te posebne razredne odjele i rad s
djecom s teškoćama koja imaju pomoćnika u nastavi od 20.05.2020. godine.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine
Ližnjan-Lisignano“.
KLASA: 601-01/20-01/1
URBROJ: 2168/03-01-20-2
Ližnjan, 21.05.2020. godine
OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
NAČELNIK
Marko Ravnić, v.r.

