REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIŽNJAN- LISIGNANO
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/20-01/10
URBROJ: 2168/03-04-20-1
Ližnjan-Lisignano, 27. ožujka 2020. godine
VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
svima
Temeljem članka 20. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano („Službene
novine“ Općine Ližnjan-Lisignano broj 05/09-pročišćeni tekst, 2/13, 8/17 i 05/19), sukladno
Uputi Ministarstva uprave (KLASA: 023-01/20-01/114, URBROJ: 515-05-02-01/1-20-1 od
13. ožujka 2020. godine) te suglasnosti svih vijećnika za elektronsko održavanje sjednice
Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, sazivam
s a z i v a m
25. izvanrednu sjednicu Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano
koja će se održati dana 02. travnja 2020. godine elektronskim putem od 18:00 do 20:00 sati.
Za sjednicu predlažem sljedeći
DNEVNI RED
0. Usvajanje prijepisa ručno vođenog Zapisnika (skraćeni) s 24. redovne sjednice
održane dana 13. veljače 2020. godine,
1. Donošenje Odluke o mjerama za ublažavanje posljedica izazvanih epidemijom
koronavirusa na području Općine Ližnjan-Lisignano,
2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na
području Općine Ližnjan - Lisignano za razdoblje od 2017. do 2022. godine u 2019.
godini,
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog
otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera sprječavanja
nepropisnog odbacivanja otpada na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2019.
godini,
4. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada u
odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje
otpada na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2020. godini,
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o ostvarivanju Programa korištenja
sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području
Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu,

6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2019. godinu,
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od
turističke pristojbe za 2019. godinu,
8. Donošenje Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano,
9. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka
zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu,
10. Donošenje 1. izmjena i dopuna proračuna (rebalans):
a) usvajanje 1. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u
Općini Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu,
b) usvajanje 1. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu,
c) usvajanje 1. izmjena i dopuna Programa tekućeg i investicijskog održavanja
objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan –
Lisignano za 2020. godinu,
d) usvajanje 1. izmjena i dopuna Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za
2020. godinu,
11. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
LIŽNJAN BRNESTRA d.o.o.,
12. Donošenje Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
LIŽNJAN PUNTICE d.o.o.,
13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o povjeravanju
obavljanja poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na isporučitelja vodnih
usluga,
14. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na
području Općine Ližnjan-Lisignano.

PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar, v.r.

Napomena:
Zbog trenutne i promjenjive epidemiološke situacije, sjednice Radnih tijela za 25. izvanrednu
sjednicu Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, neće se održati.
Ukoliko netko od vijećnika predlaže amandman na Prijedlog određenog akta s dnevnog reda
ili ima primjedbu na zapisnik s 24. redovne sjednice, isto je potrebno dostaviti do srijede
01.04.2020. godine do 17:00 sati na e-mail adresu: sasa.skrinjar@liznjan.hr .
Vijećnici će se izjašnjavati o Prijedlogu akata s dnevnog reda „za“, „protiv“ i „suzdržan“ na email adrese: sasa.skrinjar@liznjan.hr i procelnik@liznjan.hr u četvrtak 02.04.2020. godine od
18:00 do 19:30 sati. Uz navođenje točke dnevnog reda, molim Vas stavite svoje glas.
Nakon isteka roka za izjašnjavanje, svi vijećnici će se obavijestiti e-mailom o rezultatu
glasovanja, odnosno da li je Prijedlog usvojen.

DOSTAVITI:
1. Načelniku Općine Ližnjan-Lisignano,
2. Zamjeniku Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano,
3. Pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano,
4. Zamjenici pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano,
5. Glas Istre Pula,
6. Arhiva, ovdje.

