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Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-
Lisignano” broj 2/21) te Izvješća Mandatno verifikacione komisije, Općinsko vijeće Općine 
Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine donosi

ZAKLJUČAK
o mirovanju mandata članici Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano

Članak 1.
Ovim Zaključkom utvrđuje se da vijećnici Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano Moniki 
Uzon, miruje mandat iz osobnih razloga.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Ližnjan-Lisignano.“

KLASA: 024-03/22-01/10
URBROJ: 2163-24-04-22-3
Ližnjan, 14. rujna 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-
Lisignano” broj 2/21) te Izvješća Mandatno verifikacione komisije, Općinsko vijeće Općine 
Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine donosi

RJEŠENJE
o verifikaciji mandata vijećnika

Članak 1.
Umjesto vijećnice Monike Uzon, verificira se mandat vijećnika Lorena Kaića.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Općine 
Ližnjan-Lisignano.“

KLASA: 024-03/22-01/10
URBROJ: 2163-24-04-22-4
Ližnjan, 14. rujna 2022. godine 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.



Stranica    4 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 8/2022.

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, 98/19, 144/20), članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine 
Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2/21), i primjenom odredbi članka 22. Poslovnika općinskog vijeća 
Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano” broj 2/21) Općinsko 
vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 14. rujna 2022. godine donijelo je 

ODLUKU
o razrješenju i imenovanju člana

Odbora za prostorno i komunalno uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.
Monika Uzon razrješuje se dužnosti članice Odbora za prostorno i komunalno uređenje i zaštitu 
okoliša Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.

Članak 2.
Loren Kaić imenuje se članom Odbora za prostorno i komunalno uređenje i zaštitu okoliša 
Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u “Službenim novinama Općine 
Ližnjan-Lisignano”.

KLASA: 024-03/22-01/12
URBROJ: 2163-24-04-22-1
Ližnjan, 14. rujna 2022. godine    

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(„Narodne novine“ broj 16/19) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine 
Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici 
održanoj dana 14. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU 
o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Članak 1.
U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Ližnjan-Lisignano (u 
daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo) imenuju se:

1. Ankica Piccoli- za predsjednicu
2. Edi Družetić- člana
3. Dean Perković- člana

Članak 2.
Općinsko povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obavlja sljedeće poslove:

- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Ližnjan-Lisignano,
- unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta,
- unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta Županijskom povjerenstvu,
- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštećenicima,
- prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19)(u daljnjem tekstu: Zakon),

- izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih Županijskom 
povjerenstvu putem Registra šteta,

- surađuje sa Županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona,
- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,
- obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa Županijskim 

povjerenstvom.

Članak 3.
Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na razdoblje od 4 godine. 

Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel 
Općine Ližnjan-Lisignano.

Članak 5.
Članovi Općinskog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad koju određuje Načelnik Općine 
Ližnjan-Lisignano posebnom odlukom.



Stranica    6 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Broj: 8/2022.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-
Lisignano“. 

KLASA: 920-11/22-01/01
URBROJ: 2163-24-04-22-1
Ližnjan, 14. rujna 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar,v.r.
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Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 
114/18, 39/19, 98/19) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (“Službene novine  Općine 
Ližnjan-Lisignano” broj 2/21), a po prethodno pribavljenom mišljenju Upravnog odjela za održivi 
razvoj Istarske županije, KLASA: 351-03/22-01/100, URBROJ: 2163-08-02/6-22-02, od 09. 
kolovoza 2022. godine, Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 14. 
rujna 2022. godine donosi

ODLUKU 
o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  

gospodarske proizvodne namjene Šišan jug

OPĆE ODREDBE

Članak  1.
Donosi se Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  
gospodarske proizvodne namjene Šišan jug (dalje: Odluka), radi promjene namjene dijela područja 
obuhvata Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja  gospodarske proizvodne namjene 
Šišan jug (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 07/17) (dalje: Plan), iz gospodarsko 
poslovne namjene - pretežito trgovačke (K2) u gospodarsko proizvodnu  namjenu - pretežito 
zanatsku (I2).

Članak 2.
Ovom se Odlukom utvrđuje pravna osnova za izradu Izmjena i dopuna, obuhvat, ocjena stanja u 
obuhvatu, ciljevi i programska polazišta Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, vrsta i način 
pribavljanja podloga, popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koja izdaju Zahtjeve za 
izradu Plana iz područja svog djelokruga i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi, rokovi za 
izradu, te izvori financiranja izrade Plana.

Članak  3.
Nositelj izrade, odgovoran za postupak izrade i donošenja Plana, je Jedinstveni upravni odjel 
Općine Ližnjan-Lisignano.

PRAVNA OSNOVA

Članak  4.
Pravna osnova za izradu i donošenje Plana utvrđena je člankom 86. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19). 

Plan se izrađuje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih 
prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne 
novine« broj 106/98., 39/04., 45/04. - ispr. 163/04.).
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OBUHVAT PLANA

Članak  5.
Obuhvatom ovih Izmjena i dopuna Plana smatra se cjelokupni obuhvat važećeg Plana, dok je 
područje koje je predmet ovih Izmjena i dopuna Plana označeno na grafičkom prikazu Slika 1. u 
prilogu. Obuhvaćeno je isključivo zemljište pripadajuće zemljišnoj čestici k.č.br. 345/32, k.o. Šišan.

Predmetno područje čini dio statističkog naselja Šišan i katastarske općine Šišan.

RAZLOG DONOŠENJA PLANA

Članak  6.
Razlog za donošenje predloženog Plana je u omogućavanju privođenja zemljišta gospodarsko 
proizvodnoj namjeni i stvaranje preduvjeta za uređenje predmetnog građevinskog područja.

Inicijativu za izradu Plana podnosi vlasnik predmetnog zemljišta.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 7.
Zahvat za koji se izrađuje Plan čini dio izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, 
gospodarsko proizvodne, pretežizo zanatske namjene (I2) Šišan-Jug. Područje koje je predmet 
obuhvata ove Izmjene i dopune Plana je površine oko 1,9 ha, neizgrađena pašnjačka površina.
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CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 8.
Ciljevi izrade ovih Izmjena i dopuna plana su omogućavanje racionalno planiranog razvoja na 
području obuhvata ovoga Plana. Namjera investitora i Općine Ližnjan-Lisignano je pripremiti 
predmetno građevinsko područje za uređenje i realizaciju predviđene zone gospodarske 
proizvodne namjene.

Detaljna programska polazišta za predmetno područje će pribaviti vlasnici zemljišta i Općina 
Ližnjan-Lisignano, na način sukladan PPUO.

Izmjenom i dopunom Plana će se isključivo promijeniti namjena predmetnog područja u pretežitu 
namjenu cijele zone (proizvodna pretežito zanatska), umjesto poslovno-trgovačke namjene, a 
uvažiti svi drugi planski parametri. 

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 9.
U izradi Izmjena i dopuna Plana će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora te podaci, 
planske smjernice i propisani dokumenti, koje će iz područja svog djelokruga osigurati tijela i 
osobe određeni posebnim propisima. 

                                 NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 10.
Stručno rješenje Plana izradit će stručni izrađivač Plana.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA 
IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA U IZRADI  
PLANA

Članak 11.
Tijela i osobe, određeni posebnim propisima, koji za potrebe izrade Plana dostavljaju prethodne 
zahtjeve, podatke, planske smjernice i propisane dokumente / u daljnjem tekstu:  Zahtjevi /, te 
sudjeluju u postupku izrade Plana su :

- Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin,
- Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite 

Rijeka, Služba civilne zaštite Pazin, Odjel inspekcije
- Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli,
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode
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- HEP–distribucija d.o.o. Zagreb, Pogon Pula, 
- Istarski vodovod d.o.o. Buzet,
- Hrvatske vode, VGO Rijeka,
- Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 
- Istarska županija, Županijska uprava za ceste
- JU Zavod za prostorno uređenje Istarske županije
- Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj
- Hrvatske šume
- Ministarstvo poljoprivrede
- Hrvatske ceste
- Ministarstvo obrane RH

Ukoliko se tijekom izrade Plana ukaže potreba, u postupak izrade Plana mogu se uključiti i druga 
tijela i osobe.

Primjenom članka 90. Zakona, navedena tijela i osobe pozvati će se da u roku od 15 dana dostave 
Zahtjeve.

Dostavljeni Zahtjevi moraju sadržavati podatke, planske smjernice i propisane dokumente. U 
dostavljenim Zahtjevima moraju se navesti posebni propisi iz područja djelokruga, te odredbe tih 
propisa, stručni i ostali dokumenti na kojima se temelje Zahtjevi.

Ukoliko Zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da Zahtjeva nema.

Ukoliko se u tijeku izrade i donošenja Plana pojave novi Zahtjevi ili posebni uvjeti, temeljem 
Zakona ili drugih posebnih zakona ili podzakonskih akata, iste će Nositelj izrade i stručni izrađivač 
Plana razmotriti, te prihvatiti ili odbiti uz obrazloženje, temeljem ovog članka Odluke. 

ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU 
ZAHTJEVA 

Članak 12.
Ovom Odlukom daju se najduži i/ili Zakonom propisani rokovi za izradu pojedinih faza u 
postupku izrade i donošenja Plana:

· Dostava Zahtjeva od strane tijela i osoba, određenih posebnim propisima: 15 dana od dana 
zaprimanja Odluke s pozivom za dostavu Zahtjeva,

· Utvrđivanje izrađivača Plana: najkasnije do dana zaprimanja Zahtjeva,
· Dostava Nacrta prijedloga Plana za Javnu raspravu: najkasnije 30 dana od dana dostave 

planske dokumentacije i Zahtjeva izrađivaču Plana, 
· Utvrđivanje Prijedloga za Javnu raspravu, Javni uvid: 15 dana,
· Izrada Izvješća o javnoj raspravi: 15 dana od okončanja javne rasprave i javnog uvida,
· Dostava Nacrta konačnog prijedloga Plana: najviše 15 dana od dostave Izvješća o javnoj 

raspravi izrađivaču Plana,
· Utvrđivanje Konačnog prijedloga Plana: 7 dana po proteku roka iz prethodne točke,
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· Donošenje Plana na Općinskom vijeću.

Ukoliko iz objektivnih razloga dođe do produženja ili smanjenja trajanja pojedine faze, ostali 
rokovi se pomiču uz obrazloženje, ali se ne mijenja trajanje pojedine faze sve sukladno ovom 
članku Odluke. 

Rokovi određeni odredbama Zakona ne mogu se mijenjati.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PROSTORNOG PLANA

Članak 13.
Sredstva za izradu Plana osigurati će vlasnici zemljišta kojima to uređenje koristi.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.
Ova Odluka će se objaviti u Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano.

Nakon objave ove Odluke, Nositelj izrade će obavijestiti javnost o izradi Plana na mrežnim 
stranicama Općine Ližnjan-Lisignano i Istarske županije, te kroz informacijski sustav Ministarstva 
prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-
Lisignano“.

KLASA: 350-01/22-01/05
URBROJ: 2163-24-04-22-4
Ližnjan, 14. rujna 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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Temeljem članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 
67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22)  te članka 35. Statuta Općine Ližnjan- Lisignano („Službene 
novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2/21), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na 
sjednici održanoj 14. rujna 2022. godine, donosi

ODLUKU
o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca 

porotnika Županijskog suda u Puli

I
Za izbor sudaca porotnika Županijskog suda u Puli predlaže se:
1. KAIĆ SLAVICA, 52204 Ližnjan, Put za Paleru 36.

II
Utvrđeni prijedlog sudaca porotnika iz točke I. ovog Zaključka upućuje se Županijskoj  skupštini 
Istarske županije na nadležno imenovanje.

III
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-
Lisignano“.

KLASA: 024-03/22-01/11
URBROJ: 2163-24-04-22-2
Ližnjan, 14. rujna 2022. godine

  

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.
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        REPUBLIKA HRVATSKA
          ISTARSKA ŽUPANIJA
  OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
                       Načelnik

KLASA: 940-03/22-01/4
URBROJ: 2163-24-01-22-8
Ližnjan, 21. srpanj 2022.g.

Na temelju Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj: 91/96, 68/98, 
137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12.,  152/14., 81/15 - 
pročišćeni tekst i 94/17 - pročišćeni tekst), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(„Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 
123/17, 98/19 i 144/20), članka 38. Odluke o raspolaganju imovinom u vlasništvu Općine Ližnjan-
Lisignano („Službene novine“ Općine Ližnjan, broj 09/21), te članka 48. Statuta Općine Ližnjan-
Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan”, broj 02/21), Općinski načelnik Općine Ližnjan-
Lisignano dana 21. srpnja 2022. godine donosi sljedeću 

O  D  L  U  K  U
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja

za osnivanje i prijenos prava služnosti na nekretnini  
u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano 

I
Temeljem Odluke o osnivanju i prijenosu prava služnosti na nekretnini u vlasništvu Općine 
Ližnjan-Lisignano (KLASA: 940-03/22-01/4 URBROJ: 2163-24-01-22-2, od 11. srpnja 2022.), 
proveden je postupak javnog natječaja za osnivanje i prijenos prava služnosti na nekretnini u 
vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano, KLASA: 940-03/22-01/4, URBROJ: 2163-24-01-22-4, od 11. 
srpnja 2022., objavljenog na web stranici i oglasnoj ploči Općine Ližnjan - Lisignano sa obavijesti o 
objavi istog u dnevnom listu “Glas Istre“, sve dana 12. srpnja 2022. godine, u ostavljenom roku od 8 
(osam) dana. Imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja, po provedenom natječaju,  podnijelo 
je Prijedlog Odluke za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje i prijenos prava služnosti na 
nekretnini u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano; KLASA: 940-03/22-01/4, URBROJ: 2163-24-
05-22-7, od 21. srpnja 2022. godine.

II
Za nekretninu pod rednim brojem 1. Natječaja (k.č. 2846/2 k.o. Pula, udio 1/1, površina služnosti 
50 m2) pristigla je jedna ponuda za koju je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja utvrdilo da 
je potpuna, prihvatljiva, pravodobna te formalno-pravno ispravna.
Najpovoljniji i jedini ponuditelji za nekretninu pod rednim brojem 1., kat. čest. br. 2846/2, površine 
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4744 m2, površine služnosti 50 m2, k.o. Pula, vlasničkog udjela 1/1, jesu TABAKOVIĆ KEMAL, 
Valerystr. 39, Munchen 85716, OIB: 42221115146 i 
TABAKOVIĆ KATERINA, Valerystr. 39, Munchen 85716, OIB: 42559145162, s ponuđenom 
visinom naknade u iznosu od 4.600,00 kuna, procijenjenog iznosa naknade za pravo trajne 
služnosti - početne naknade 4.600,00 kuna.
Prijedlog Odluke za odabir najpovoljnijeg ponuditelja za osnivanje i prijenos prava služnosti na 
nekretnini u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano sastavni je dio ove Odluke 

III
Općinski Načelnik će u ime Općine Ližnjan-Lisignano s ponuditeljem iz točke II. ove Odluke 
sklopiti ugovor o osnivanju i prijenosu prava služnosti, sve u skladu sa Zakonom i uvjetima iz 
dokumentacije za predmetno nadmetanje.

IV
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Općine 
Ližnjan - Lisignano”.

OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
NAČELNIK

Marko Ravnić, v.r.
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        REPUBLIKA HRVATSKA
          ISTARSKA ŽUPANIJA
  OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
                       Načelnik

KLASA: 940-01/20-01/25
UR.BROJ: 2163-24-01-22-6
Ližnjan-Lisignano, 21. srpnja 2022.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 
broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 
143/12., 152/14., 81/15 - pročišćeni tekst i 94/17), članka 48. st. 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, 98/19 i 144/20), članka 48. Statuta Općine Ližnjan-
Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 2/21) i Odluke o raspolaganju 
imovinom u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan br. 9/21), 
Općinski načelnik dana 21. srpnja 2022. godine donosi

O D L U K U
o kupnji nekretnine

I
Donosi se odluka o kupnji sljedeće nekretnine:

- kč.br. 1005/2 k.o. Ližnjan, u naravi oranica, površine 123 m2 upisana u zk.ul. br. 9 k.o. Ližnjan,

Navedena nekretnina upisana je u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Puli, zk.ul.br.9 
Zemljišno-knjižnog odjela u Puli, u svemu kako je navedeno, u vlasništvu Jadreško Atilia iz 
Ližnjana, Sveti Mihovil 32, OIB: 95874088106.

Općina Ližnjan-Lisignano kupuje predmetnu nekretninu za potrebe uređenja i proširenja javne 
prometne površine.

II
Vrijednost nekretnine iz točke I. ove Odluke utvrđena je Procjembenim elaboratom ovlaštenog 
sudskog vještaka graditeljske struke Ljiljane Mardešić, struč.spec.ing.aedif., (broj elaborata 1005/2 
k.o. Ližnjan od 8. travnja 2022. godine), i to u sveukupnom iznosu od 64.600,00 kn (slovima: 
šezdesetčetiritisućešeststotinakunainulalipa).
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III
Kupnja predmetne nekretnine regulirati će se Ugovorom o kupoprodaji između Općine Ližnjan - 
Lisignano i vlasnika iste, odnosno prodavatelja.

IV
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a bit će objavljena u Službenim novinama 
Općine Ližnjan - Lisignano.

                         NAČELNIK
                   OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
                      Marko Ravnić, v.r.
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Temeljem članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (“Službene novine Općine Ližnjan- 
Lisignano” broj 2/21), a u svezi sa člankom 9., Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog 
boravka u Osnovnoj Školi (“Narodne Novine” broj 62/19), članka 26. Odluke o socijalnoj skrbi 
Općine Ližnjan-Lisignano (“Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano” broj 04/11), Načelnik 
Općine Ližnjan-Lisignano donosi sljedeću

ODLUKU 
o podmirivanju troškova 

programa produženog boravka učenica/ka u 2022/2023 školskoj godini  
s područja Općine Ližnjan-Lisignano u osnovnoškolskim ustanovama 

Članak 1.
Općina Ližnjan-Lisignano financirati će materijalne troškove produženog boravka za učenice/ke 
sa područja Općine Ližnjan-Lisignano u osnovnoškolskim ustanovama na način da će roditelj 
snositi fiksni dio cijene u iznosu od 120,00 kuna mjesečno, dok će Općina sufinancirati preostali 
dio. 

Članak 2.
Ova Odluka vrijedi za školsku 2022/2023. godinu 
Stupanjem na snagu ove Odluke do istjeka školske 2022/2023 godine stavlja se van snage stavak 
1., članka 4. Odluke o su/financiranju troškova školske marende i programa produženog boravka 
učenica/ka s područja Općine Ližnjan-Lisignano u osnovnoškolskim ustanovama (“Službene 
novine Općine Ližnjan-Lisignano” broj 06/17), dok ostali članci ostaju na snazi. 

Članak 3.
Za slučaj da proračunom predviđena sredstva nisu dostatna, Općina Ližnjan-Lisignano po potrebi 
će za provođenje ove Odluke osigurati dodatna sredstava izmjenama i dopunama proračuna.  

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon donošenja, a objaviti će se u “Službenim novinama Općine 
Ližnjan-Lisignano”. 

KLASA: 602-02/22-02/2
URBROJ: 2163-24-01-22-1
Ližnjan, 31. kolovoza 2022. godine                  
                                                                                                                                                          

NAČELNIK
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

Marko Ravnić, v.r.












