
r.b. K.Č. K.O. NAZIV

1.

1071/1 K.O. Nin-Zaton, Barokna Kuća

2.

kat. čest. 1071/1 k.o. Nin-Zaton,1. crkva sv. 
Križa  

3.

kat. čest. 1101 k.o. Nin-Zaton,mrtvačnica Nin

4.

kat. čest. 1068 k.o. Nin-Zaton, 4. stara škola 
Nin 

5.

kat. čest. 2108/4 k.o. Nin-Zaton, 5. nova 
škola Nin

6.

kat. čest. 1137 k.o. Nin-Zaton,6. zgrada 
vrtića Nin 

7.

kat. čest. 1150/2 k.o. Nin-Zaton, 7. galerija 
Višeslav 



8.

kat. čest. 1153 k.o. Nin-Zaton, 8. zgrada stare 
knjižnice i DVD-a 

9.

kat. čest. 1924 k.o. Nin-Zaton,9. zgrada gradske 
uprave i dom kulture 

10.
kat. čest. 1925/2 k.o. Nin-Zaton,10. zgrada 
POS-a 

11.

kat. čest. 3277 k.o. Nin-Zaton, Sv.Nikola

12.

kat. čest. 297/7 k.o. Nin-Zaton, Ninsko blato

13.

kat. čest. 5632 k.o. Nin-Zaton,12.   škola u Zatonu 

14.

kat. čest. 4749 k.o. Nin-Zaton,mrtvačnica u 
Zatonu 

15.

kat. čest. 4486 k.o. Nin-Zaton,14.   kaštel u 
Zatonu 

16.

kat. čest. 5235 k.o. Nin-Zaton,zgrada 
turističke zajednice Zaton 

17.

kat. čest. 5535 k.o. Nin-Zaton, komunska kuća 
Zaton 

18.

kat. čest. 6136 k.o. Nin-Zaton, štala Zaton

19.

kat. čest. 246 k.o. Grbe, zgrada M.O. Grbe i 
objekt kod boćališta 



20.

kat. čest. 249/1 k.o. Grbe,objekt sjeverno od 
zgrade M.O. Grbe 

21.

kat. čest. 527 k.o. Ninski Stanovi, škola Ninski 
Stanovi 

22.

kat. čest. 113 k.o. Žerava, škola Žerava

23. kat.čest. 761/2 k.o. Žerava

24.
kat.čest.735/2 k.o. Poljica Brig, Zgrada M.O.



ISPRAVE

postoji zabilježba da nema građevinsku i uporabnu dozvolu
            potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak
       uvjerenje katastra da je građevina prije 15. veljače 1968. godine
       posjedovni list 
            položajni nacrt
            uvjerenje o identifikaciji
            građevinska dozvola na stare čestice
            uvjerenje za uporabu građevine

uvjerenje da je građevina prije 1968. god.
potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak

nije prije veljače 1968. godine

rješenje općinskog suda kojim se briše zabilježba da je zgrada izgrađena bez 
             građevinske i uporabne dozvole
            uvjerenje katastra da je građevina prije 15. veljače 1968. godine
       posjedovni list 
            položajni nacrt
            potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak
       potvrda glavnog projekta

građevinska dozvola, 2003
             izmjena i dopuna građevinske dozvole, 2004
             uvjerenje za uporabu građevine, 2008

              rješenje kojim se odbija zahtjev za uporabnu, 2011 
 uvjerenje katastra da je građevina prije 15. veljače 1968. godine,            
potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak

vlasništvo – Grad Nin etažni vlasnik  potvrda da se ne izdaje uporabna 
dozvola, uvjerenje katastra da je građevina prije 15. veljače 1968. godine ( 
bez površine ), potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak



vlasništvo Grad Nin

Grad Nin etažni vlasnik
vlasništvo – Grad Nin
uvjerenje da je građevina prije 1968. god.
potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak

vlasništvo – Grad Nin

vlasništvo – Grad Nin
rješenje općinskog suda kojim se briše zabilježba da je zgrada izgrađena bez 
građevinske i uporabne dozvole,uvjerenje katastra da je građevina prije 15. veljače 
1968. godine posjedovni list 
položajni nacrt

vlasništvo – Grad Nin

vlasništvo – Grad Nin
uvjerenje da je građevina prije 1968. god.
potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak

vlasništvo – Grad Nin                                                                                                  
građevinska dozvola na staru česticu

vlasništvo – Grad Nin                                                                                                       
posjedovni list 
položajni nacrt
rješenje općinskog suda kojim se briše zabilježba da je zgrada izgrađena bez   
građevinske i uporabne dozvole
uvjerenje katastra da je građevina prije 15. veljače 1968. godine
potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak
vlasništvo – Grad Nin

vlasništvo – Grad Nin
elaborat o etažiranju objekta ( stari broj čestice )
uvjerenje o uvjetima uređenja prostora iz 1983. godine, na stari broj čestice
građevinska dozvola iz 1983. godine, na stari broj čestice 
dozvola za upotrebu objekta iz 1991. godine



vlasništvo – Grad Nin

        vlasništvo – Grad Nin
        uvjerenje katastra da NIJE  prije 1968. god

vlasništvo – 
uvjerenje da je građevina prije 1968. god.
potvrda građ. insp. da nije u tijeku inspekcijski postupak

Svlačionica u Poljacima
Vlasništvo Grad Nin


