
Broj 3/2022.

24. 02. 2022.





1    Stranica    SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 3/2022.

S A D R Ž A J 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

V1. Odluka o pristiglim prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Ližnjan-Lisignano ...................2

UREDNIŠTVO
Općina Ližnjan-Lisignano
Krasa 7, 52204 Ližnjan-Lisignano
Tel: 578 082, 578 358
Fax: 578 002
ISSN: 1845-3511



Stranica    2 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 3/2022.

Na temelju članka 29. stavak 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19) 
i članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 
02/2021) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 24. veljače 2022. 
godine, donosi

ODLUKU
o pristiglim prigovorima na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim 

zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Ližnjan-Lisignano

Članak 1.
Utvrđen je prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike 
Hrvatske za područje Općine Ližnjan-Lisignano iz listopada 2021. godine (u daljnjem tekstu: 
program).

Članak 2.
Prijedlog programa bio je izložen na javni uvid od 26. listopada do 10. studenoga 2021. godine u 
Ližnjanu, na adresi Krasa 7, na oglasnoj ploči te na internetskoj stranici Općine Ližnjan-Lisignano. 
Za vrijeme trajanja javnog uvida na prijedlog programa pristiglo je ukupno 3 prigovora kako 
slijedi:

Red. Br. Katastarska 
općina

Katastarska 
čestica Prigovor

1. Šišan 149/1

Predviđena namjena korištenja čestice u prijedlogu 
Programa je prodaja. Stranka moli izmjenu 
namjene korištenja čestice na način da namjena iste 
bude zakup.

2. Šišan 979/1, 979/2, 
980/2, 980/3

Predviđena namjena korištenja čestica u prijedlogu 
Programa je povrat. Stranka moli izmjenu namjene 
korištenja čestice na način da namjena bude zakup

3. Šišan 272/12, 272/13
Predviđena namjena korištenja čestica u prijedlogu 
Programa je povrat. Stranka moli izmjenu namjene 
korištenja čestice na način da namjena bude zakup

Članak 3.
O prigovorima iz članka 2. ove Odluke donosi se odluka o prihvaćaju ili odbijanju pojedinačnih 
prigovora na slijedeći način:
Prigovor pod rednim brojem 1. iz tablice iz članka 2. ove Odluke – prigovor se prihvaća.

Prigovor pod rednim brojem 2. iz tablice iz članka 2. ove Odluke – prigovor se odbija. Naime, u 
postupku izrade Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH dostavljeno 
je očitovanje Ureda državne uprave vezano za površinu zemljišta koje treba biti osigurano za 
povrat. S obzirom na navedeno, a budući da je u naravi predmetna čestica poljoprivredno zemljište 
na kojem se ne nalaze dugogodišnji nasadi, odbija se predmetni prigovor.
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Prigovor pod rednim brojem 3. iz tablice iz članka 2. ove Odluke – prigovor se prihvaća.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-
Lisignano.“

KLASA: 320-02/22-01/2
URBROJ: 2163-24-04-22-1
U Ližnjanu, 24. veljače 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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O B R A Z L O Ž E N J E

I . PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA 
Pravni temelj za donošenje akta sadržan je u odredbama članka 29. stavak 8. Zakona o 
poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 98/19) i članku 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano 
(Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 02/2021). 

II. OSNOVNA PITANJA I PRIKAZ STANJA
Zakonom o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18, 98/19) propisano je da jedinica lokalne 
samouprave raspolaže poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na temelju Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinice 
lokalne samouprave. Navedenim Zakonom propisano je da prijedlog programa se izlaže na javni 
uvid te zainteresirane osobe mogu dati prigovore na prijedlog programa, a o pristiglim prigovorima 
odlučuje Općinsko vijeće. 
Prijedlog programa bio je izložen drugi put od na javnom uvidu 26. listopada do 10. studenoga 
2021. godine u Ližnjanu, na adresi Krasa 7, na oglasnoj ploči te na web stranici Općine Ližnjan-
Lisignano. 
Tijekom trajanja javnog uvida pristiglo je ukupno 3 prigovora te je nužno donijeti predmetnu 
Odluku kako bi se nastavilo s postupkom donošenja Programa raspolaganja poljoprivrednim 
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Ližnjan-Lisignano.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA
Za provedbu ovog akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Općine Ližnjan-
Lisignano za 2022. godinu. 
     

NAČELNIK:
Marko Ravnić, mag.iur.






