
 

 

 

 

 

Grad Nin je prošle godine pokrenuo postupak Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja sa ciljem da se plan 

uskladi sa promjenama Zakona o prostornom uređenju. Navedeni projekt Grad je prijavio na Natječaj za 

financiranje koji je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je u Narodnim 

novinama 25/15, od 06. ožujka 2015. godine, i to Natječaj za provedbu podmjere 7.1. "Sastavljanje i ažuriranje 

planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja 

koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti"– provedba operacije 7.1.1. 

»Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave". 

  

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je 13. svibnja 2016. godine Gradu Ninu 

Odluku o dodjeli sredstava, kojom se Gradu Ninu  dodjeljuje najviša potpora u iznosu od 195.853,30 kuna,. 

Dodijeljena sredstva sufinancira Europska unija sa 85% (166.460,00) i Republika Hrvatska sa 15% (29.375,30). 

Ukupni iznos projekta iznosi 237.500,00 kn, te će Grad Nin financirati ostatak kako bi projekt bio završen na 

visokoj razini.  

 

Prijava Grada Nina je na konačnoj rang listi od 328 prijava rangirana na visoko osamdeset peto mjesto. Uspjeh 

na ovom natječaju za sredstva Europske unije veseli i ohrabruje pred nove natječaje koji slijede za zahtjevnije i 

financijski veće projekte. 

 

Provedbom važećeg Plana ukazala se potreba detaljnije razrade dijela Odredbi za provođenje. Naime, postojeće 

Odredbe nisu dovoljno detaljno razrađene što u nekim slučajevima uzrokuje nejasnoće u provedbi Plana, a u 
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drugim slučajevima nepotrebno ograničava građenje i uređenje površina (kamp u naselju, reciklažno dvorište i 

dr.). Zakon o prostornom uređenu (NN 153/13) propisuje obvezu usklađenja prostornih planova uređenja gradova 

i općina s člankom 201. Zakona. U suprotnome neće biti moguće građenje u uređenim dijelovima građevinskog 

područja naselja ili vršiti urbanu preobrazbu u izgrađenim dijelovima građevinskog područja naselja. Navedene 

Izmjene i dopune Prostornog plana je Grad Nin iskoristio kao mogućnost ali i obvezu za usklađenjem Plana sa 

odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), usklađenjem Plana sa Izmjenama i dopunama 

Prostornog plana Zadarske županije,te izmjenom tekstualnog dijela Plana i svih grafičkih priloga. Cilj i rezultat 

izrade i dopune Plana jest da se na prostoru grada Nina omogući brža i jednostavnija realizacija planiranih 

sadržaja i osigura kvalitetnije i sigurnije funkcioniranje istih.  

  

 


