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SADRŽAJ SLUŽBENOG GLASNIKA
1. Odluka o izmjeni Odluke o izradi VII ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Nina
2. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna UPU sjeverozapadnog dijela gospodarske zone
Ninski Stanovi
3. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju č.z. 220/13 k.o. Poljica Brig i dijela č.z. 105
k.o. Žerava ( 565/1181 dijela )
4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina
5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaća
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REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
GRAD NIN
GRADSKO VIJEĆE
Na temelju članka 86. i 87. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)
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 32. sjednici održanoj 15. ožujka 2021.
godine, donosi
ODLUKU
o izmjeni
Odluke o izradi VII ciljanih izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja grada Nina
Članak 1.
Donosi se Odluka o izmjeni Odluke o izradi VII ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Nina (Službeni glasnik Grada Nina 02/21) - dalje u tekstu: Odluka
Članak 2.
Članak 10. u točki d) mijenja se kako slijedi:
Javna rasprava objavit će se u dnevnom tisku i na mrežnim stranicama Grada i nadležnog
Ministarstva.
Članak 3.
Članak 10. u točki e) mijenja se kako slijedi:
Javni uvid - u trajanju od 8 dana, u skladu sa objavom javne rasprave.
Članak 4.
Sve ostale odredbe ostaju po Odluci o izradi VII ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja grada Nina (Službeni glasnik Grada Nina 02/21).
KLASA: 350-02/13-01/7
URBROJ: 2198/11-01/01-21-202
Nin, 15. ožujka 2021.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA NINA
Predsjednik
Marko Burela
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REPUBLIKA HRVATSKA
Zadarska županija
GRAD NIN
GRADSKO VIJEĆE
Temeljem članka 109. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” br. 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana
uređenja sjeverozapadnog dijela „Gospodarske zone Ninski Stanovi“ ("Službeni
glasnik Grada Nina" br.04/20), članka 32. Statuta Grada Nina (“Službeni glasnik
Grada Nina”, br: 3/18- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Nina, na 32. sjednici,
održanoj dana 15. ožujka 2021. godine, d o n o s i:

ODLUKU
o donošenju
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
ZONE „SJEVEROZAPADNOG DIJELA GOSPODARSKE ZONE NINSKI STANOVI“
I.

OPĆE ODREDBE
Članak I.

Ovom Odlukom donose se Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone
„Sjeverozapadnog dijela gospodarske zone Ninski stanovi“ (u daljnjem tekstu Plan).
Članak II.
Izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone „Sjeverozapadnog dijela
gospodarske zone Ninski stanovi“ je izradio „Moj drugi ured“ j.d.d.o. iz Zadra
Sastavni dio Odluke o donošenju Plana je elaborat Plana koji se sastoji od:
1.

TEKSTUALNOG DIJELA:
- OBRAZLOŽENJE PLANA
- ODREDBE ZA PROVOĐENJE

2. GRAFIČKOG DIJELA - KARTOGRAFSKI PRILOZI U MJ 1:1000:
0.
Geodetska podloga
1.
Korištenje i namjena površina
2.1.
Prometna mreža
2.2.
Komunalna mreža
2.3.
Elektroopskrbna mreža i DTK
3.
Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora
4.
Uvjeti građenja

Članak III.
Plan je izrađen u šest (6) primjerka. Dva (2) primjerka se nalaze kod stručnih
službi Grada Nina, dva (2) primjerka u Upravnom odjelu za prostorno uređenje,
zaštitu okoliša i komunalne poslove Zadarske županije, jedan (1) primjerak u
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Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i jedan (1)
primjerak u Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije.

II.

ODREDBE ZA PROVOĐENJE
Članak 1.

Članak 1. mijenja se i gasi:
Namjene pojedinih površina određene su u grafičkom prikazu br. 1 - “Korištenje i
namjena površina”:
I1 -

gospodarska namjena (proizvodna) pretežito industrijska može se
koristiti za izgradnju i razvoj proizvodnih i skladišnih sadržaja, te ostalih
sličnih djelatnosti. U okviru ove namjene mogu se formirati namjenski
parkovi koji pored osnovne djelatnosti sadrže komplementarne
djelatnosti poput poslovanja, usluga, trgovine i ugostiteljstva, sporta i
rekreacije, zabave i rekreacije. Također se mogu realizirati sadržaji za
proizvodnju toplinske, rashladne i električne energije iz obnovljivih ili
ekološki prihvatljivih izvora (bioplin, sunčeva energija).

- pješačke površine - nogostupi uz kolne površine
- kolne površine – pristupne prometnice
- trafostanica – zona izgradnje trafostanice
Članak 2.
Nakon članka 2. dodaje se naslov:
Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost, iskorištenost)
Članak 3.
Članak 3. mijenja se i glasi:
Planom su definirane minimalno 4 građevinske čestice. Iste se mogu smanjiti u
postupku ishođenja građevinske dozvole, ali ne mogu biti manje od 1400 m 2. Time i
broj čestica može biti veći.
Članak 4.
Nakon članka 4. briše se naslov „Veličina i oblik građevnih čestica (izgrađenost,
iskorištenost)
Članak 5.
Članak 4. mijenja se i glasi:
Planom se definiraju sljedeći uvjeti:
- maksimalna izgrađenost parcele može biti 40 %
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- iskoristivost parcele – nadzemni koeficijent iskoristivosti 1,0, a ukupni
koeficijent iskoristivosti 1,2
- minimalna širina građevinske čestice na građevinskom pravcu može biti
14,0 m
Veličina građevinske čestice:
- g.č. br. 1 iznosi 1,031 ha
- g.č. br. 2 iznosi 0,995 ha
- g.č. br. 3 iznosi 1,195ha
- g.č. br. 4 iznosi 1,158 ha
Članak 6.
Članak 5. mijenja se i glasi:
Visina građevina će ovisiti o sadržaju iste u skladu sa tehnološkim potrebama i
predviđenim sadržajima ali ne smije biti veća od prizemlja i kata (P+1).
Članak 7.
Članak 7. mijenja se i glasi:
U okviru planirane gospodarske zone (I1) mogu se graditi građevine proizvodnih
i skladišnih sadržaja, te ostalih sličnih djelatnosti.
Također se mogu formirati namjenski parkovi koji pored osnovne djelatnosti
sadrže komplementarne djelatnosti poput poslovanja, usluga, trgovine i ugostiteljstva,
sporta i rekreacije, zabave i rekreacije. Uz navedeno mogu se realizirati sadržaji za
proizvodnju toplinske, rashladne i električne energije iz obnovljivih ili ekološki
prihvatljivih izvora (bioplin, sunčeva energija).
Članak 8.
Članak 8. mijenja se i glasi:
Na građevinskoj čestici br. 1 (kako je naznačeno na karti 4_Uvjeti gradnje),
smještena je zona izgradnje sadržaja za prijem, obradu, preradu, otpremu i otkup voća
i poljoprivrednih proizvoda, kao i pripadajući uredski prostori i prostori za smještaj
djelatnika i berača za potrebe osnovne djelatnosti, te zelene zaštitne površine.
Na građevinskoj čestici br. 2 (kako je naznačeno na karti 4_Uvjeti gradnje),
smješta se zona izgradnje sadržaja za prijem, preradu i otkup masline, za prijem,
preradu, otkup i sušenje voća i poljoprivrednih proizvoda, destilerije za preradu i otkup
smilja i drugog ljekovitog bilja, s pripadajućim uredskim prostorima i prostorima za
smještaj djelatnika i berača za potrebe osnovne djelatnosti, te i zelenim zaštitnim
površinama.
Na građevinskoj čestici br. 3 i br. 4 (kako je naznačeno na karti 4_Uvjeti gradnje),
uz osnovnu proizvodnu djelatnost, mogu se realizirati i drugi sadržaji definirani u članku
7.
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Članak 9.
Članak 9. mijenja se i glasi:
Građevine se mogu smještati na građevinskim česticama isključivo u planiranim
zonama njihove izgradnje kao samostalne građevine ili kao građevinski sklop. Na
jednoj građevinskoj čestici može biti više građevina istih ili različitih namjena.
Minimalna udaljenost građevinskog pravca od pristupnog puta mora biti 5,0 m.
Minimalna udaljenost građevina od susjedne građevinske čestice mora biti h/2,
ali ne manja od 3,0 m.
Neizgrađeni dio zone predviđenih za izgradnju građevina se može koristiti kao
manipulativna površina, parkirališni prostor, zelene površine parkovnog i zaštitnog
karaktera, protupožarni koridor oko građevina, odnosno drugih sadržaja na česticama
koji se moraju osigurati od mogućeg požara, te za druge sadržaje u funkciji osnovne
građevine. Način izgradnje i korištenja ovog dijela čestice ovisiti će o obimu izgradnje
građevina i tehnoloških procesa u građevinama.
Članak 10.
Članak 13. mijenja se i glasi
Obvezna je realizacija zone zaštitnog zelenila koja može biti presječena samo
kolnim i pješačkim pristupima sa javnih površina na građevinsku česticu. Planom je
definirana širina zone od min. 5,00 m, odnosno i manje u skladu sa grafičikm prikazom
br. 4 „Uvjeti gradnje“. Na mogućim novoformiranim građevinskim česticama potrebno
je urediti zonu zaštitnog zelenila prema susjednim građevinskim česticama u
minimalnoj širini od 3,00 m.
Vrsta raslinja i način njegove sadnje mora omogućiti fizičku, vizualnu i akustičnu
zaštitu sadržaja na građevinskim česticama od javnih sadržaja uz njih (primarno
prometa). Također raslinje u ovoj zoni u pravcu puhanja vjetrova (primarno bure) mora
imati funkciju vjetrobrana. Zelenilo osim zaštitnog može imati i ukrasni karakter.
Kad se zelene površine izvode u dijelu građevinske čestice planiranom za
izgradnju građevine, odnosno manipulativnih i drugih površina, tada moraju biti
usklađene sa ostalim sadržajima na čestici, te također mogu imati zaštitni i ukrasni
karakter.
Na svim površinama sa zelenilom preporuča se sadnja autohtonih biljnih vrsta.
Na zelenim površinama moguće je graditi podzemne objekte infrastrukture i
manje nadzemne.
Članak 11.
Iza članka 13. dodaje se članak 13a. koji glasi:
Članak 13a.
Na građevinskim česticama je moguća gradnja bazena kao dio dopunskih
sadržaja uz osnovne djelatnosti. Bazeni se mogu graditi u predviđenim zonama
izgradnje ostalih građevina i sadržaja, ali i dijelom u zonama planiranog zelenila, ne
bliže 3,0 m od granice susjednih čestica ili prema pristupnom putu.
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Članak 12.
Članak 14. mijenja se i glasi:
Dimenzije parkirališnog prostora i broj parkirališnih mjesta će ovisiti o sadržaju
koji će se ostvariti na građevinskoj čestici.
Utvrđuje se sljedeći broj potrebnih parkirališnih/garažnih mjesta (PM), ovisno o
vrsti i namjeni građevina:
Namjena

Broj parkirališnih/garažnih mjesta (PM)

zanatske, uslužno-servisne i sl. građevine

na 50m2 bruto izgrađene površine građevine1PM

UGOSTITELJSKI OBJEKTI, RESTORANI I SL.

1 PM na 8 sjedala

TRGOVINE

1 PM na 10m2 bruto izgrađene površine

KINA I SL. SADRŽAJI

1 PM na 5 sjedala

SPORTSKE DVORANE I IGRALIŠTA

1 PM na 10 sjedala

OSTALI PRATEĆI SADRŽAJI

1 PM na 3 zaposlena

Članak 13.
Članak 33. mijenja se i glasi:
Na cjelokupnom području obuhvata mora se izgraditi sustav odvodnje otpadnih
voda u kojem se zasebno vode fekalne i tehnološke vode od oborinskih, prema
odredbama Prostornog plana o primjeni razdjelnog sustava odvodnje. Fekalne i
tehnološke vode mogu se priključiti se na sustav odvodnje šireg područja Grada Nina
nakon njegove potpune izgradnje i stavljanja u funkciju uređaja za pročišćavanje.
Oborinske vode površinski se odvode u okolno zelenilo.
Planom je definiran cjevovod oborinskih voda u trupu javne ceste, a po potrebi
će se projektirati i na svakoj građevinskoj čestici.
Članak 14.
Članak 38. mijenja se i glasi :
Obzirom na preporuke iz važeće dokumentacije vezane za budući javni
kanalizacijski sustav na području Grada Nina za novoplaniranu kanalizacijsku mrežu
unutar obuhvata ovog UPU-a moraju se primijeniti kao minimalni ovi profili kolektora:
 250 mm za fekalnu kanalizacijsku mrežu i  300 mm za oborinsku kanalizacijsku
mrežu.
Za gravitacijsku kanalizacijsku mrežu treba primijeniti plastične kanalizacijske cijevi,
(od PVC-a ili PEHD-a), zato što ove cijevi omogućavaju relativno jednostavnu
ugradnju, vodonepropusne su, dužine su 5,0 - 12,0 m i omogućavaju jednostavno
naknadno izvođenje kućnih priključaka
Za ishođenje građevinske dozvole planirane kanalizacijske mreže na području
obuhvata ovog UPU-a mora se izraditi odgovarajuća projektna dokumentacija (idejni
projekt, glavni projekti, izvedbeni projekti) u kojoj će se provesti detaljan hidraulički
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proračun kanalizacijske mreže i ostalih kanalizacijskih građevina, a obzirom na stvarne
količine otpadnih voda na ovom području.
Moguća su odstupanja od predviđenog rješenja kanalizacijske mreže, ukoliko se
tijekom izrade projektne dokumentacije dokaže racionalnije i pogodnije rješenje, a na
temelju preciznijih geodetskih podloga i detaljnijih hidrogeoloških istraživanja.
Članak 15.
Članak 39. mijenja se i glasi:
Bilanca snage
Prognoza budućih elektroenergetskih potreba u području zahvata plana provodi
se po kategorijama potrošača:
 izgradnja industrijske zone, načelno sljedećih sadržaja rada:









hladnjača
sortirnica
uljara
sušara
destilerija
proizvodnja peleta
bioenergana
ostali mogući sadržaji dozvoljeni ovim planom

 javna rasvjeta
a) Za javnu rasvjetu prometnica, šetnica i parkirališta koja su obuhvaćena
urbanističkim planom uređenja, predviđa se snaga


javna rasvjeta

Pvjr =5 kW

b) Za zonu male industrijske zone predviđa se snaga


mala privreda

Pvmp =240 kW

Ukupna vršna snaga navedenih grupa potrošača uz zajednički faktor
istovremenosti fi=0,7 i faktor snage os=0,9 iznosi:

fi  Pvjr  Pvmp 

cos 
0,7  5  240

 190,55kW
0,9
SV 

Članak 16.
Iza članka 54. dodaje se članak 54a. koji glasi:
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Članak 54a.
Planom definirani urbani elementi: broj i veličina građevinskih čestica,
infrastrukturni koridori i tehnički elementi infrastrukturnih mreža, mogu se u postupku
ishodovanje građevinske dozvole mijenjati prema potrebama sadržajnijeg korištenja
prostora. Izmjene se moraju uskladiti sa osnovnim postavkama Plana.
Članak 17.
Naslov „Elektroopskrba i vanjska rasvjeta“ i članak 57. se brišu.
Članak 18.
Naslov „Telekomunikacijska mreža“ i članak 58. se brišu.

III.

ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom
glasniku Grada Nina".

Klasa: 350-03/16-01/8
Ur.broj: 2198/11-01/01-21-43
Nin, 15. ožujka 2021.godine

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA
Predsjednik
Marko Burela
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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 32. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi:

ODLUKU

Članak 1
Raspisuje se natječaj za prodaju slijedećih nekretnina oznake:
- č.z. 220/13 k.o. Poljica Brig
- dio č.z. 105 k.o. Žerava ( 565/1181 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: 940-01/21-01/2
Urbroj: 2198/11-01/01-21-1
Nin, 15. ožujka 2021.
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marko Burela
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ZAPISNIK
s otvaranja ponuda za prodaju čest.zem. 220/17 k.o. Poljica Brig
i dijela č.z. 2175/1 k.o. Nin-Zaton
Prisutni:
Članovi povjerenstva: Marko Burela, Vesna Jasna Relja
Željko Radošević
Započeto: 11. ožujka 2021. u 14.30 sati.
Povjerenstvo utvrđuje da je:
- natječaj za prodaju čest.zem. 220/17 k.o. Poljica Brig, objavljen u Zadarskom listu dana 10.
veljače 2021.
- natječaj za prodaju dijela č.z. 2175/1 k.o. Nin-Zaton, objavljen u Zadarskom listu dana 27.
veljače 2021.
Na objavljene natječaje pristigle su dvije ponude koje su zaprimljene: 05. ožujka 2021. I 09.
ožujka 2021.
Pristupa se otvaranju ponuda.
Ponuditelji su:
-

Za čest.zem 220/17 k.o. Poljica Brig površine 995 m2, ponuditelj je Damir Mandra, Put
Murvice 39, 23000 Zadar, OIB 73883197597, s ponudom u iznosu od 201.964,00 kuna.
Ponuditelj je uplatio jamčevinu od 5% od početne cijene. Ponuda je veća od početne
cijene koja je iznosila 200.864,48 kuna.

-

-

Za dio č.z. 2175/1 k.o. Nin-Zaton površine 2379 m2 ( 2379/4482 dijela ), ponuditelj je
MARAŠ d.o.o., Liburnska 4, 23235 Vrsi, OIB 46717017262 s ponudom u iznosu od
810.000,00 kuna. Ponuditelj je uplatio jamčevinu od 5% od početne cijene. Ponuda je
veća od početne cijene koja je iznosila 809.440,02 kuna.

- Za ostale nekretnine nije bilo ponuda.
Završeno u 15:00 sati.
Marko Burela

Vesna Jasna Relja
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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 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl.
32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik Grada Nina» br. 3/18-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Nina na 32. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi:

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za kupoprodaju dijela čest. zem. 2175/1 k.o. Nin-Zaton

Članak 1.
Za najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dijela čest. zem. 2175/1 k.o. Nin-Zaton površine 2379
m2 ( 2379/4482 dijela), upisane u z-k uložak 2824 za k.o. Nin-Zaton, izabrana je tvrtka
MARAŠ d.o.o., Liburnska 4, 23235 Vrsi, OIB 46717017262 s ponudom u iznosu od 810.000,00
kuna.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik s izabranim ponuditeljem zaključiti kupoprodajni ugovor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada
Nina".

Klasa: 940-01/21-01/1
Urbroj: 2198/11-01/01-21-3
Nin, 15.ožujka 2021.
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marko Burela
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Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne
novine», br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), čl.
32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik Grada Nina» br. 3/18-pročišćeni tekst), Gradsko
vijeće Grada Nina na 32. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi:

ODLUKU
o izboru najpovoljnije ponude za kupoprodaju čest. zem. 220/17 k.o. Poljica Brig

Članak 1.
Za najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju čest. zem. 220/17 k.o. Poljica Brig površine 995 m2,
upisane u z-k uložak 129 za k.o. Poljica Brig, izabran je Damir Mandra, Put Murvice 39, 23000
Zadar, OIB 73883197597, s ponudom u iznosu od 201.964,00 kuna.
Članak 2.
Ovlašćuje se gradonačelnik s izabranim ponuditeljem zaključiti kupoprodajni ugovor.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada
Nina".

Klasa: 940-01/19-01/8
Urbroj: 2198/11-01/01-21-6
Nin, 15.ožujka 2021.
GRADSKO VIJEĆE
Predsjednik
Marko Burela
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Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(«Narodne novine», br. 28/10) i čl. 32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik Grada Nina»
br.3/18), Gradsko vijeće Grada Nina na 32. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u Gradskoj upravi grada Nina

Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Gradskoj upravi grada
Nina (Službeni glasnik Grada Nin br. 7/10, 1/16, 4/17, 5/17, 11/17) u članku 3. mijenjaju se
pripadajući koeficijent za slijedeće radno mjesto, kako slijedi:
III.

Referent

Referent za naplatu
prihoda

12.

1,37

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Nina, a
primjenjuje se od 01. travnja 2021. godine.
Klasa: 120-02/10-01/01
Urbroj: 2198/11-01/0/1-21-7
Nin, 15. ožujka 2021.
GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA
PREDSJEDNIK
Marko Burela
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