
SLUŽBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 02/21 

17. veljače 2021. 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 

GRADA NINA 
 

 

 

 

BROJ 02/21 
 

 

 

 17.veljače 2021.  
 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/4/42/Nin_(grb).gif


SLUŽBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 02/21 

17. veljače 2021. 

 

2 

 

 

SADRŽAJ SLUŽBENOG  GLASNIKA  02/21 od 17. veljače 2021. 

 

1. Odluka o izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nina 

2. Odluka o izradi UPU gospodarske zone Ninski stanovi-istok 

3. Odluka o prihvaćanju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Nin 

4. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 

GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 86. stavak 1. i stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Nina (Službeni Glasnik Grada Nina broj  02/13, 

05/13, 02/18, 03/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Nina  na 31. sjednici održanoj 16. 

veljače 2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU 

o izradi VII  CILJANIH IZMJENA I DOPUNA  

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA NINA 

 

 

Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi Ciljanih  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nina 

(Službeni Glasnik Grada Nina broj 4/02, 13/04, 27/07, 34/08, 03/13, 06/14 i 08/18) (u daljnjem 

tekstu: Odluka) 

Članak 2. 

Nositelj izrade Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Nina (u daljnjem tekstu: 

Ciljane izmjene i dopune Plana) je Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina 

 

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna 

 

Članak 3. 

Pravna osnova za izradu Ciljanih izmjena i dopuna Plana temelji se na članku 71. Zakona o 

prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, u daljnjem tekstu: 

Zakon). Postupak izrade i donošenja Ciljanih izmjena i dopuna Plana provodi se sukladno Zakonu, 

Uredbi o informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine, broj 115/15.), ovoj Odluci 

i drugim podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su 

odredbe od utjecaja na postupak izrade i donošenja Plana. 
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Prethodno ovoj Odluci pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša i komunalne poslove Zadrske županije (KLASA: 351-04/21-01/24, UR.BR.:2198/1-07/2-

21-24 od 12. veljače 2021. godine) da za Plan nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi 

strateške procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš iz čl. 66. stavka 1. Zakona o 

zaštiti okoliša (br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). 

 

 

Razlozi za izradu izmjena i dopuna PPUG Nina 

 

Članak 4. 

Razlozi za izradu ovih Ciljanih Izmjena i dopuna Plana je korekcija Plana koja je potrebna radi: 

 

-  definiranja zasebnih detaljnih uvjeta za smještaj i izgradnju solarne elektrane unutar 

gospodarske zone „Odašiljači“ Grbe i solarne elektrane „Ninski Stanovi“, a čiji smještaj je već 

omogućen u gospodarskim zonama člankom 168. Odredbi važećeg Prostornog plana.  

Detaljni uvjeti za smještaj i izgradnju solarnih elektrana definirat će se odvojeno od uvjeta za 

izgradnju gospodarskih zona u kojima se djelatnost odvija u zgradama i sličnim građevinama. 

- definiranja detaljnih uvjeta za smještaj agroturizma unutar gospodarske zone „Ninski 

Stanovi“ 

- rekompozicija izdvojenog građevinskog područja industrijske namjene u svrhu usklađenja 

površine zone „Odašiljači“ Grbe sa katastarskom podlogom. 

 

 

Ciljane Izmjene i dopune Plana odnose se na:  

 

1. Definiranje zasebnih detaljnih uvjeta za solarne elektrane u gospodasrkoj zoni 

„Odašiljači“ Grbe i u gospodarskoj zoni „Ninski Stanovi“  

2. Definiranje detaljnih uvjeta za agroturističke sadržaje u gospodarskoj zoni „Ninski 

Stanovi“ 

3. Rekompoziciju gospodasrke zone „Poljaci-Žerava“u naselju Žerava i  „Odašiljači“ Grbe 

 

Obuhvat izrade izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 5. 

Obuhvat ciljanih Izmjena i dopuna Plana je područje obuhvata građevinskog područja poslovne 

namjene izvan naselja “Odašiljači” Grbe I “Ninski Stanovi” 

Ovim Izmjenama I dopunama Plana mijenja se i nadopunjuje : 

Tekstualni dio Plana 

Odredbe za provođenje poglavlje 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti 

- Odredbe za smještaj solarnih elektrana u navedenim zonama 

- Odredbe za smještaj agroturističkih djelatnosti u zoni „Ninski stanovi“ 

- i sve ostale odredbe koje se tiču predmetnih izmjena 

Grafički  dio Plana 

Kartografski prikazi u dijelovima koji se odnose na navedene gospodarske zone 

- Kartografski prikaz 1: Korištenje i namjena prostora, 

- Kartografski prikaz 4.1.: Građevinska područja naselja Nin i Grbe, 
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- Kartografski prikaz 4.3.: Građevinska područja naselja Ninski Stanovi, 

- Kartografski prikaz 4.5.: Građevinska područja naselja Žerava 

- i sve ostali kartografski prikazi koje se tiču predmetnih izmjena 

Obrazloženje  

Obrazloženje planskih rješenja koja se tiču predmetnih izmjena. 

 

 

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjene i dopune Plana 

 

Članak 6. 

Provedbom važećeg Plana ukazala se potreba detaljnije razrade mogučnosti izgradnje solarnih 

elektrana na području predmetnih gospodarskih zona.  

Gospodarska zona „Odašiljači“ predstavlja već postojeću zonu koja je napuštena te joj je potrebna 

nova prenamjena. Uvidom u prostorno-plansku dokumentaciju utvrđeno je da je prilikom izmjena 

prostornog plana u prijašnim godinama zbog promjene katastarskih podloga došlo do pogrešnog 

ucrtavanja položaja i oblika zone što je potrebno ispraviti i ukladiti sa postojećim stanjem.  

U dijelu gospodarske zone „Ninski stanovi“ izgrađeni su proizvodni objekti u funkciji trajnih 

nasada koji okružuju zonu te se ukazala potreba za omogučavanjem dodatnih sadržaja u funkciji 

agroturizma u dijelu zone neposredno uz nasade. Također se planira u ostatku zone omogučiti 

izgradanja solarne elektrane.  

 

Ciljevi i programska polazišta izmjene i dopune Plana 

 

Članak 7. 

Cilj izrade izmjene i dopune Plana jest da se na predmetnom području obuhvata  omoguće jasni i 

precizni uvjeti za gradnju planiranih sadržaja. Grad Nin je već desetak godina suočen sa porastom 

potrebe za novim elektroenergetskim infrastukturnim građevinama te je solarna energija jedan od 

ciljeva dugoročnog razvoja Grada.   

 

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 

zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjene i 

dopune Plana 

 

Članak 8. 

Osobe iz članka 10. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i druge 

dokumente propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju zahtjeve za 

izradu izmjene i dopune Plana.  

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka.  

Uz dostavu Odluke upućuje i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 

dokumenti) za izradu izmjene i dopune Plana.  

Tijela i osobe određena posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim zahtjevima 

sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na 

kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu izmjene i dopune Plana. 
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Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 15 dana od datuma primitka obavijesti o izradi 

Ciljane izmjene i dopune Plana i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima 

ne dostave zahtjeve u određenom roku, smatrat ce se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi 

i donošenju Plana poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći 

propisi i dokumenti. 

 

Način pribavljanja stručnih rješenja izmjene i dopune Plana 

 

Članak 9. 

U izradi će se koristiti sva raspoloživa prostorna dokumentacija koju iz područja svog djelokruga 

osigurava Grad Nin. 

Druga stručna rješenja nisu predviđena za izradu ove izmjene i dopune Plana.  

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjene i 

dopune Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjene i 

dopune Plana  

 

Članak 10. 

Za potrebe izmjene i dopune Plana utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od 

kojih će se zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim 

propisima u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:  

1. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 

Zagreb,  

2. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb 

3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb 

4. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. 

Smiljanića 3, Zadar, 

5. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica republike Austrije 14, 10000 Zagreb  

6. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne  

7. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, 

8. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split, 

9. Hrvatske šume, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23 000 Zadar 

10. HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb, 

11. HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split 

12. HEP – ODS d.o.o. - DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, Zadar, 

13. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 

9, Zagreb 

14. Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, Zadar, 

15. Vodovod Vir, Put Mula 16, 23234 Vir,  

16. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, Zadar, 

17. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenje, zaštitu okoliša i 

komunalne poslove, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar  

18. Zadarska županija, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjana 11, Zadar, 

19. Susjedne jedinice lokalne samopuprave 
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Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade 

raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za izradu 

Izmjena i dopuna Plan 

 

Planirani rok za izradu izmjene i dopune Plana, odnosno njegovih pojedinih faza 

 

Članak 11. 

Za izradu izmjene i dopune Plana planiraju  se slijedeći rokovi: 

(a) dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjene i dopune Plana u roku od 8 dana od 

stupanje na snagu ove Odluke 

(b) osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana 

od dana dostave zahtjeva iz članka 6. ove Odluke 

(c) izrada Prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 8 dana od isteka roka iz prethodne alineje  

(d) javna rasprava će se objaviti najmanje 8 dana prije početka javne rasprave 

(e) javni uvid - u trajanju najmanje 15 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje 

(f) mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju 

izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti 

će definirani u Objavi javne rasprave 

(g) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj 

raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o 

primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. 

(h) izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih 

prijedloga i primjedbi na Plan 

(i) izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od izrade 

izvješća o javnoj raspravi 

(j) gradonačelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 10 dana od primitka nacrta konačnog 

prijedloga Plana od izrađivača Plana i upućuje isti Županijskom Zavodu za prostorno 

uređenje Zadarske županije radi pribavljanja mišljenja Zavoda o usklađenosti konačnog 

prijedloga izmjene i dopune Plana s Prostornim planom Zadarske županije - u roku od 30 

dana od dana uredno podnesenog zahtjeva  

(k) nositelj izrade dostavlja Ministarstvu zahtjev za suglasnost na plan. 

(l) nositelj izrade izmjene i dopune Plana dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave 

prije upućivanja konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana predstavničkom tijelu na 

donošenje 

(m) objava Odluke o donošenju izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja 

Odluke objavljuje se u »Službenom glasniku Grada Nina«. 

 

 Izvori financiranja izrade izmjene i dopune Plana  

 

Članak 12. 

Sukladno čl. 63. Zakona o prostornom uređenju sredstva za izradu izmjene i dopune Plana 

financirat će se iz Grada Nina. 
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Druga pitanja značajna za izradu nacrta izmjene i dopune Plana 

 

Članak 13. 

Tijekom izrade i donošenja izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se 

odobravaju zahvati u prostoru i građenje. 

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Zavodu za prostorno uređenje.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Nina". 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izradi VII Izmjena i dopuna Prostornog 

plana uređenja Grada Nina (Službeni glasnik Grada Nina 08/19). 

 

 

KLASA: 350-02/13-01/7 

URBROJ: 2198/11-01/01-21-191 

Nin, 16. veljače 2021. 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

Predsjednik  

Marko Burela 

_________________________________________________________________________ 

 

 

                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 

GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 86. stavak 1. i stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 

114/18, 39/19, 98/19) i članka 32. Statuta Grada Nina (Službeni Glasnik Grada Nina broj  02/13, 

05/13, 02/18, 03/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Nina  na 31. sjednici održanoj 16. 

veljače 2021. godine, donosi  

 

 

ODLUKU 

o izradiUrbanističkog plana uređenja  

sjeveroistočnog dijela „Gospodarske zone Ninski Stanovi“ 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/4/42/Nin_(grb).gif
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Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Donosi se Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja  sjeveroistočnog dijela „Gospodarske zone 

Ninski Stanovi“: Odluka) 

Članak 2. 

Nositelj izrade Urbanističkog plana uređenja  sjeveroistočnog dijela „Gospodarske zone Ninski 

Stanovi“ (u daljnjem tekstu: UPU-a) je Upravni odjel za komunalne poslove Grada Nina 

 

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna  

 

Članak 3. 

Pravna osnova za izradu UPU-a  temelji se na članku 71. Zakona o prostornom uređenju (Narodne 

novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon), te Prostornom planu 

uređenja Grada Nina (Službeni Glasnik Grada Nina broj  04/02, 13/04, 27/07, 34/08, 03/13, 06/14 

i 08/18). Postupak izrade i donošenja UPU-a provodi se sukladno Zakonu, Uredbi o 

informacijskom sustavu prostornog uređenja (Narodne novine, broj 115/15.), ovoj Odluci i drugim 

podzakonskim propisima iz područja prostornog uređenja te posebnim propisima čije su odredbe 

od utjecaja na postupak izrade i donošenja UPU-a. 

Prethodno ovoj Odluci pribavljeno je mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu 

okoliša i komunalne poslove Zadrske županije (KLASA: 351-04/21-01/25, UR.BR.:2198/1-07/2-

21-2 od 12. veljače 2021. godine) da za Plan nije potrebno provesti postupak ocjene o potrebi 

strateške procjene niti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš iz čl. 66. stavka 1. Zakona o 

zaštiti okoliša (br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18). 

Razlozi za izradu UPU-a 

 

Članak 4. 
Razlozi za izradu ovih UPU-a su: 

- definiranja zasebnih detaljnih uvjeta za smještaj i izgradnju solarne elektrane unutar gospodarske 

zone  „Ninski Stanovi“, a čiji smještaj je već omogućen u gospodarskim zonama člankom 168. 

Odredbi važećeg Prostornog plana uređenja Grada Nina (Službeni Glasnik Grada Nina broj  04/02, 

13/04, 27/07, 34/08, 03/13, 06/14, 08/18). Detaljni uvjeti za smještaj i izgradnju solarnih elektrana 

definirat će se odvojeno od uvjeta za izgradnju gospodarskih zona u kojima se djelatnost odvija u 

zgradama i sličnim građevinama. 

 

 

Obuhvat izrade izmjena i dopuna Plana 

 

Članak 5. 

Obuhvat Plana određen je u PPUG Nina, grafičkim dijelom - kartografski prikaz 3.1.a Uvjeti 

korištenja i zaštite površina i List 4/3 - Građevinska područja naselja Ninski Stanovi i ovom 

Odlukom, s površinom obuhvata Plana cca. 20,0 ha. U obuhvat plana uključene su katastarske 

čestice 1573/6 ko Ninski Stanovi te dio 245 ko Žerava. 
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Izrada Plana obuhvaća tekstualni i kartografski dio Plana. 

 

 

Sažeta ocjena stanja u obuhvatu izmjene i dopune Plana 

 

Članak 6. 

Provedbom važećeg Plana ukazala se potreba detaljnije razrade mogučnosti izgradnje solarnih 

elektrana na području predmetne gospodarske zone.  

Prostor je u cijelosti neizgrađen i neopremljen infrastrukturom. Izgrađenu strukturu pojedinih 

infrastrukturnih mreža nalazimo u neposrednoj blizini (po rubu) obuhvata ovog Plana. Zatečeno 

stanje onemogućava korištenje prostora na planom predložen način, što negativno utječe na 

daljnji razvoj zone. 

Ciljevi i programska polazišta izmjene i dopune Plana 

 

Članak 7. 

Cilj izrade UPU-a jest da se na predmetnom području obuhvata  omoguće jasni i precizni uvjeti za 

gradnju planiranih sadržaja. Grad Nin je već desetak godina suočen sa porastom potrebe za novim 

elektroenergetskim infrastukturnim građevinama te je solarna energija jedan od ciljeva dugoročnog 

razvoja Grada.   

Popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim 

zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjene i dopune 

Plana 

 

Članak 8. 

Osobe iz članka 10. ove Odluke obvezne su dostaviti sektorske strategije, planove, studije i druge 

dokumente propisane posebnim propisima kojima, odnosno u skladu s kojima utvrđuju zahtjeve za 

izradu UPU-a.  

Nositelj izrade dostavlja primjerak ove Odluke tijelima i osobama iz prethodnog stavka.  

Uz dostavu Odluke upućuje i poziv za dostavu zahtjeva (podaci, planske smjernice i propisani 

dokumenti) za izradu UPU-a.  

Tijela i osobe određena posebnim propisima iz ovog članka moraju u dostavljenim zahtjevima 

sukladno Zakonu odrediti važeće propise i njihove odredbe te druge stručne i ostale dokumente, na 

kojima temelje svoje zahtjeve u obuhvatu UPU-a. 

Rok za dostavu zahtjeva određen je u trajanju od 30 dana od datuma primitka obavijesti o izradi 

UPU-a i ove Odluke. Ukoliko tijela i osobe određeni posebnim propisima ne dostave zahtjeve u 

određenom roku, smatrat ce se da ih nemaju. U tom slučaju moraju se u izradi i donošenju UPU-a 

poštivati uvjeti koje za sadržaj prostornog plana određuju odgovarajući važeći propisi i dokumenti. 

 

Način pribavljanja stručnih rješenja izmjene i dopune Plana 

 

Članak 9. 

Za izradu Plana  koristit će se: 

 PPUG Nina (Službeni glasnik Grada Nina 4/02, 13/04, 27/07, 34/08, 3/13, 6/14 i 08/18), 
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 nove katastarske podloge 

 

Popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu izmjene i 

dopune Plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi izmjene i 

dopune Plana  

 

Članak 10. 

Za potrebe izrade UPU-a utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima od kojih će se 

zatražiti podatci, planske smjernice i dokumenti koja daju tijela i osobe određene posebnim propisima 

u skladu s odredbama članka 90. Zakona o prostornom uređenju:  

20. Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 

Zagreb,  

21. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Zagreb 

22. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, Zagreb 

23. Ministarstvo kulture; Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Zadru, I. 

Smiljanića 3, Zadar, 

24. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica republike Austrije 14, 10000 Zagreb  

25. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zadarska, Odjel zaštite od požara i civilne  

26. Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, Vukovarska 35, Split, 

27. Hrvatske šume d.o.o., Uprava šuma podružnica Split, Kralja Zvonimira 35, Split, 

28. Hrvatske šume, Šumarija Zadar, Vjekoslava Maštrovića 12, 23 000 Zadar 

29. HOPS d.o.o., Kupska 4, Zagreb, 

30. HOPS – PRP Split, Ljudevita Posavskog 5, 21000 Split 

31. HEP – ODS d.o.o. - DP Elektra Zadar, Kralja Dmitra Zvonimira 8, Zadar, 

32. HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Roberta Frangeša Mihanovića 

9, Zagreb 

33. Županijska uprava za ceste Zadarske županije, Zrinsko-Frankopanska 10/2, Zadar, 

34. Vodovod Vir d.o.o. Put Mula 16, 23234, Vir 

35. Vodovod d.o.o. Zadar, Špire Brusine 17, Zadar, 

36. Zadarska županija, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenje, zaštitu okoliša i 

komunalne poslove, B. Petranovića 8, 23 000 Zadar  

37. Zadarska županija, Zavod za prostorno uređenje, Braće Vranjana 11, Zadar, 

38. MO Ninski Stanovi 

39. MO Žerava 

40. i druge službe i tijela ako se tijekom izrade Plana ukaže potreba 

Tijela i osobe iz ovog članka dužni su nositelju izrade, na njegov zahtjev, dostaviti bez naknade 

raspoložive podatke i drugu dokumentaciju iz njihovih djelokruga koji su potrebni za izradu 

Izmjena i dopuna Plana. 

Planirani rok za izradu izmjene i dopune Plana, odnosno njegovih pojedinih faza 

 

Članak 11. 

Za izradu izmjene i dopune Plana planiraju  se slijedeći rokovi: 

(n) dostava zahtjeva tijelima i osobama za izradu izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od 

stupanje na snagu ove Odluke 
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(o) osobe i tijela iz članka 8. ove Odluke dužna su dostaviti zahtjeve na Plan u roku od 15 dana 

od dana dostave zahtjeva iz članka 6. ove Odluke 

(p) izrada Prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 30 dana od isteka roka iz prethodne 

alineje  

(q) javna rasprava će se objaviti najmanje 15 dana prije početka javne rasprave 

(r) javni uvid - u trajanju najmanje 30 dana u skladu s objavom iz prethodne alineje 

(s) mjesto i vrijeme javnog izlaganja, mjesto i vrijeme uvida u Plan te rok u kojem se nositelju 

izrade dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog Plana biti 

će definirani u Objavi javne rasprave 

(t) javnopravno tijelo koje je dalo, odnosno trebalo dati zahtjeve za izradu Plana u javnoj 

raspravi sudjeluje davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o 

primjeni posebnog propisa i/ili dokumenta koji je od utjecaja na Plan. 

(u) izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 15 dana od proteka roka za davanje pisanih 

prijedloga i primjedbi na Plan 

(v) izrada nacrta konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od izrade 

izvješća o javnoj raspravi 

(w) gradonačelnik utvrđuje konačni prijedlog Plana najviše 10 dana od primitka nacrta konačnog 

prijedloga Plana od izrađivača Plana  

(x) nositelj izrade UPU-a dužan je uputiti obavijest sudionicima javne rasprave prije upućivanja 

konačnog prijedloga izmjene i dopune Plana predstavničkom tijelu na donošenje 

(y) objava Odluke o donošenju izmjene i dopune Plana u roku od 15 dana od dana izglasavanja 

Odluke objavljuje se u »Službenom glasniku Grada Nina«. 

 

 Izvori financiranja izrade izmjene i dopune Plana  

 

Članak 12. 

Izradu UPU-a osigurat će tvrtka SOLARNA ENERGIJA NIN d.o.o., OIB 04005181127.  

 

Druga pitanja značajna za izradu nacrta izmjene i dopune Plana 

 

Članak 13. 

Tijekom izrade i donošenja izmjene i dopune Plana nema zabrane izdavanja akata kojima se 

odobravaju zahvati u prostoru i građenje. 

Jedan primjerak ove Odluke dostavlja se Zavodu za prostorno uređenje.  

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Nina".  

 

KLASA: 350-03/21-01/4 

URBROJ: 2198/11-01/01-21-4 

Nin, 16. veljače 2021. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

Predsjednik  

Marko Burela 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 

 

Na temelju članka 17. Zakona o sustavu civilne zaštite («Narodne novine», br. 82/15, 118/18, 

31/20), čl. 32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik Grada Nina» br. 3/18), Gradsko vijeće Grada 

Nina  na 31. sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

 

 

 

Članak 1 

 

Prihvaća se Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Nin. 

Procjenu od siječnja 2021, koja je sastavni dio ove Odluke, izradila je tvrtka ALFA ATEST 

d.o.o. Split OIB 03448022583 . 

 

 

Članak 2 

 

 Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Nina. 

 

 

 

Klasa: 810-03/20-01/4 

Urbroj: 2198/11-01/01-21-6 

Nin, 16. veljače 2021. 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik 

 

Marko Burela 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/4/42/Nin_(grb).gif
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 

GRADSKO VIJEĆE 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne 

novine», br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl. 

32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik Grada Nina» br. 3/18), Gradsko vijeće Grada Nina  

na 31. sjednici održanoj 16. veljače 2021. godine, donosi: 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

 

 

 

Članak 1 

 

 Raspisuje se natječaj za prodaju nekretnine oznake:  
- Dio k.č. 2175/1 k.o. Nin-Zaton u površini od 2.379 m2 ( 2379/4482 dijela),  

 

Članak 2 

 

 Ovlašćuju se gradonačelnik i stručne službe za provedbu natječaja za nekretninu iz čl. 

1. ove Odluke, kao i za nekretnine za koje je već ranije donijeta odluka o raspisivanju natječaja 

a za koje u objavljenom natječaju nije bilo ponuda. 

 

Članak 3 

 

 Ova odluka objavit će se u Službenom glasniku Grada Nina. 

 

 

 

Klasa: 940-01/21-01/1 

Urbroj: 2198/11-01/01-21-1 

Nin, 16. veljače 2021. 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik 

  Marko Burela 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hr/4/42/Nin_(grb).gif
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