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SADRŽAJ: 

 

 

 

1. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju nekretnina za 

izgradnju trgovačkog centra 

2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za održavanje nerazvrstanih 

cesta 

3. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Nina za 

projekt Dječji Vrtić u Ninu 

4. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Nina za 

projekt Dječje Igralište u Ninu 

5. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Nina za 

projekt Dječje Igralište u Zatonu 

6. Odluka o pristupanju Grada Nina Udruzi Lapti 

7. Odluka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju projekta „Sustav 

odvodnje i     pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-

Vrsi“ 

8. Odluka o prihvaćanju Ugovora o partnerstvu na projektu „Sustav 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi“ 

9. Odluka o  dopunama Odluke o Koeficijentima za obračun plaća  

10. Odluka o  zahtjevu Ivana Grbića za zamjenu nekretnina 

11. Odluka o  imenovanju ulice u Ninu 

12. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Nina za 

projekt Centar za posjetitelje u Ninu 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 
     

   GRAD NIN 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 944-18/17-01/1 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-7 

NIN, 20. veljače 2017. 

 

 

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

novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Nina („Službeni glasnik Grada 

Nina“ br. 2/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina  na 30. sjednici održanoj 20.veljače 2017. 

godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

o izboru najpovoljnije ponude za kupoprodaju dijela čest. zem. 2108/1 i čest. zem. 

2105/1 k.o. Nin-Zaton 

 

 

Članak 1. 

 

Za najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju dijela čest. zem. 2108/1 površine 11.307 m
2
 i čest. 

zem. 2105/1 površine 376 m
2
, k.o. Nin-Zaton, izabrana je tvrtka PLODINE d.d. Rijeka, 

Ružićeva 29, 51000 Rijeka, OIB 9251068607. 

 

Članak 2. 

 

Ukupna kupoprodajna cijena, sukladno ponudi ponuditelja iz čl.1. ove Odluke, iznosi 825,01 

kn/m
2
 odnosno ukupno 9.638.591,83 kuna. 

 

Članak 3. 

 

Ovlašćuje se gradonačelnik s izabranim ponuditeljem zaključiti kupoprodajni ugovor. 

 

Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada 

Nina". 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

Predsjednik 

Davor Ćurjurić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
GRADSKO VIJEĆE 

 

 
KLASA: 363-02/16-01/12 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-7 

NIN, 20. veljače 2017. 

 

 

 

Na temelju članka 15. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine», br. 

36/95, 70/97, 128/99, 73/00, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15), čl. 6. Odluke o 

komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Grada Nina» br.1/14, 2/15), čl. 32. Statuta 

Grada Nina («Službeni glasnik Grada Nina» br. 2/13, 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina  na 

30. sjednici održanoj 20.veljače 2017. godine donosi: 

 

 

 

ODLUKU 

o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti 

održavanje nerazvrstanih cesta 
 

 

 

Članak 1. 

 

Za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Nina, 

nakon provedenog i okončanog postupka javnog natječaja, objavljenog u „Zadarski list“ te na 

web stranici Grada Nina dana 24. siječnja 2017., izabire se tvrtka „BARTULIN“ d.o.o. Kneza 

Trpimira 7,  21252 Tugare. 

Članak 2. 

 

Obavljanje komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta iz čl. 1. ove Odluke, 

povjerava se na razdoblje od dana sklapanja Ugovora do 31.12.2019. godine. 

 

Članak 3. 

 

Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na  području Grada 

Nina, određeni u provedenom postupku javnog natječaja, utvrditi će se Ugovorom o 

povjeravanju komunalnih poslova iz točke 1. ove Odluke. 
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Članak 4. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada 

Nina“. 

 

 

 

O b r a z l o ž e n j e 

 

Grad Nin, u skladu s odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne Novine" 

broj 36/95, 70/97, 128/99, 73/00, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09 i 

79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i Odluke o 

komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik grada Nina“ broj  1/14, 2/15), proveo je javni 

natječaj radi izbora osobe kojoj će se temeljem Ugovora povjeriti obavljanje komunalne 

djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Nina, za razdoblje od tri godine, 

sukladno natječajnoj dokumentaciji. 

Natječaj je objavljen u tisku „Zadarski list“ te na web stranici Grada Nina, dana 24. siječnja 

2017. 

U otvorenom roku za prikupljanje ponuda, do 09. veljače 2017., do 12:00 sati ponudu su 

dostavila četiri (4) ponuditelja. 

Javno otvaranje ponuda održano je dana 09. veljače 2017.god. u 12.00 sati u nazočnosti 

ovlaštenih predstavnika naručitelja i ponuditelja.  

U postupku javnog otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja utvrdili su da su 

ponudu dostavili slijedeći ponuditelji: 
- „TIM“ d.o.o. Nadin 94 23420 Benkovac , sa ponuđenom cijenom od 1.180.325,00 kn bez PDV-

a 
- „MARAŠ“ d.o.o., Vrsi, Liburnska 4, sa ponuđenom cijenom od 1.305.160,00 kn bez PDV-a  
- Obrt „BARTULIN“ Kneza Trpimira 7,  21252 Tugare, sa ponuđenom cijenom od 925.560,00 kn 

bez PDV-a  
- „CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE“ d.o.o.  Franka Lisice 77 23000 Zadar , sa ponuđenom cijenom 

od 1.346.398,05 kn bez PDV-a  

 

Nakon provedenog javnog otvaranja ponuda ovlašteni predstavnici naručitelja proveli su 

postupak pregleda, ocjene i usporedbi dostavljenih ponuda radi utvrđivanja najpovoljnije 

ponude.  

U provedenom postupku utvrđeno je da je ponuda ponuditelja „BARTULIN“ d.o.o., 

prihvatljiva ponuda, budući da sadržava sve isprave tražene natječajnom dokumentacijom i da 

ponuditelj ima sposobnost za obavljanje komunalnih poslova na osnovi dostavljenih podataka 

i referenci. 

Slijedom utvrđenog ovlašteni predstavnici naručitelja predložili su da se za obavljanje 

komunalne djelatnosti održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Nina za razdoblje 

2017-2019.  izabere tvrtka  „BARTULIN“ d.o.o., sukladno provedenom postupku javnog 

natječaja. 

Uvjeti za obavljanje komunalnih poslova određeni javnim natječajem, pobliže će se utvrditi 

Ugovorom, a sukladno članku 15. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Slijedom iznijetoga, a temeljem članka 15. st. 4.  Zakona o komunalnom gospodarstvu, 

odlučeno je kao u izreci Odluke. 
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Uputa o pravnom lijeku 

 

Protiv ove Odluke ne može se izjaviti žalba, ali se može podnijeti tužba Upravnom sudu 

Republike Hrvatske, u roku od 30 dana od dana dostave ove Odluke, sukladno odredbi članka 

15. st. 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu. 

Tužba se predaje neposredno Upravnom sudu Republike Hrvatske ili putem pošte 

preporučeno, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za 

pružanje pravne pomoći. 

Uz tužbu se podnose i dvije preslike pobijane Odluke, te primjerak tužbe za tuženo upravno 

tijelo. 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

Predsjednik 

Davor Ćurjurić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 302-02/16-01/2 
URBROJ: 2198/11-01/01-16-4 

NIN, 20. veljače 2017. 

 
 

Na temelju članka  32.  Statuta Grada Nina (“Službeni glasnik Grada Nina“ broj: 2/13, 5/13) i 

članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. 

– 2020. godine (»Narodne novine«, br. 71/16.), Gradsko vijeće Grada Nina na 30. sjednici 

održanoj 20. veljače 2017. godine donijelo je 
 

 

 

O D L U K U 

O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA NINA 

 

Članak 1. 

 

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. – Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. te ostvarivanja bespovratne potpore, 

Gradsko vijeće Grada Nina ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja na području 

Grada Nina i to projekta: DJEČJI VRTIĆ U NINU.  

 

Članak 2. 

 

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Nin, Višeslavov 

trg 1, 23232 Nin, OIB:55065959531.  

 

Članak 3. 

 

Sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta/operacije“, u kojem su, sukladno odredbi 

članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07, sadržani: 

 

– naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti, naziv korisnika 

 

– kratki opis projekta/operacije 
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– društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika  

   projekta/operacije uz dostavu izjave o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i  

   različitim interesnim skupinama 

 

– financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za  

   provedbu projekta 

 

– ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije 

 

– doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta 

 

– način održavanja i upravljanja projektom/operacijom 

 

– usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne  

   samouprave ili lokalnom razvojnom strategijom odabrane lokalne akcijske grupe unutar  

   Programa i 

 

– usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za  

   projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt  

   kojim se odobrava građenje. 

Članak 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim glasniku Grada Nina«. 

 

 

 

 

                                                                            GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

 

                                                                                  Predsjednik  

                                                                                       

                                                                  Davor Ćurjurić   
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 302-02/16-01/4 
URBROJ: 2198/11-01/01-16-4 

NIN, 20. veljače 2017. 

 
 

Na temelju članka  32.  Statuta Grada Nina (“Službeni glasnik Grada Nina“ broj: 2/13, 5/13) i 

članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. 

– 2020. godine (»Narodne novine«, br. 71/16.), Gradsko vijeće Grada Nina na 30. sjednici 

održanoj 20. veljače godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 

O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA NINA 

 

Članak 1. 

 

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. – Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. te ostvarivanja bespovratne potpore, 

Gradsko vijeće Grada Nina ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja na području 

Grada Nina i to projekta: DJEČJE IGRALIŠTE U NINU ISTOČNO OD ŠKOLE.  

 

Članak 2. 

 

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Komunalac Nin d.o.o., 

Trg hrvatskih branitelja 1, 23232 Nin, OIB:90049875685.  

 

Članak 3. 

 

Sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta/operacije“, u kojem su, sukladno odredbi 

članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07, sadržani: 

 

– naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti, naziv korisnika 

 

– kratki opis projekta/operacije 

 

 

 

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


SLUŽBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 4/17 

21. veljače 2017. 

 

10 

 

– društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika  

   projekta/operacije uz dostavu izjave o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i  

   različitim interesnim skupinama 

 

– financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za  

   provedbu projekta 

 

– ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije 

 

– doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta 

 

– način održavanja i upravljanja projektom/operacijom 

 

– usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne  

   samouprave ili lokalnom razvojnom strategijom odabrane lokalne akcijske grupe unutar  

   Programa i 

 

– usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za  

   projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt  

   kojim se odobrava građenje. 

 

Članak 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim glasniku Grada Nina«. 

 

 

 

                                                                                    GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

 

                                                                                   Predsjednik  

                                                                                           

                                                                  Davor Ćurjurić            
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 302-02/16-01/1 
URBROJ: 2198/11-01/01-16-4 

NIN, 20. veljače 2017. 

 

 

Na temelju članka  32.  Statuta Grada Nina (“Službeni glasnik Grada Nina“ broj: 2/13, 5/13) i 

članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. 

– 2020. godine (»Narodne novine«, br. 71/16.), Gradsko vijeće Grada Nina na 30. sjednici 

održanoj 20. veljače 2017. godine donijelo je 
 
 

O D L U K U 

O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA NINA 

 

Članak 1. 

 

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere 07, Podmjere 7.4. – Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili 

proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i 

kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu, tip operacije 7.4.1. – Ulaganja u pokretanje, 

poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući 

slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu iz Programa ruralnog 

razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. -2020. te ostvarivanja bespovratne potpore, 

Gradsko vijeće Grada Nina ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja na području 

Grada Nina i to projekta: DJEČJE IGRALIŠTE U ZATONU SJEVERNO OD PLAŽE.  

 

Članak 2. 

 

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Nin turizam d.o.o., Trg 

hrvatskih branitelja 1, 23232 Nin, OIB: 05561460842.  

 

Članak 3. 

 

Sastavni dio ove Odluke čini Prilog „Opis projekta/operacije“, u kojem su, sukladno odredbi 

članka 20. stavka 23. Pravilnika o provedbi Mjere 07, sadržani: 

 

– naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti, naziv korisnika 

 

– kratki opis projekta/operacije 
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– društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika  

   projekta/operacije uz dostavu izjave o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i  

   različitim interesnim skupinama 

 

– financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za  

   provedbu projekta 

 

– ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/operacije 

 

– doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta 

 

– način održavanja i upravljanja projektom/operacijom 

 

– usklađenost projekta/operacije sa strateškim razvojnim programom jedinice lokalne  

   samouprave ili lokalnom razvojnom strategijom odabrane lokalne akcijske grupe unutar  

   Programa i 

 

– usklađenost projekta/operacije s prostornim planom jedinice lokalne samouprave za  

   projekte/operacije koji ne zahtijevaju pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt  

   kojim se odobrava građenje. 

Članak 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim glasniku Grada Nina«. 

 

 

 

                                                                                  GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

 

                                                                                   Predsjednik  

 

                                           Davor Ćurjurić                                                          
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 023-08/17-01/1 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-2   
NIN, 20. veljače 2017.  

 

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

novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Nina („Službeni glasnik Grada 

Nina“ br. 2/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina, na 30. sjednici održanoj 20. veljače 2017. 

godine donosi 

 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se prijedlog za pristupanje Grada Nina udruzi građana vlasnika nekretnina 

„LAPTI“. 

 

Ovlašćuje se gradonačelnik potpisati pristupnicu kojom se prihvaćaju Statut i drugi 

opći akti Udruge. 

 

Članak 2. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u službenom glasniku Grada 

Nina. 

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Davor Ćurjurić 

 

 

  

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

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 402-07/17-01/02 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-1   
NIN, 20. veljače 2017.  

 

 

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

novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15) i čl. 32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik 

Grada Nina» br.2/13, 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina  na 30. sjednici održanoj 20. veljače 

2017. godine, donosi: 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se prijedlog UGOVORA O SUFINANCIRANJU PROJEKTA „Sustav 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, ugovornih strana 

Grada Nina, Općine Privlaka i Općine Vrsi. 

Prijedlog Ugovora je sastavni dio ove Odluke. 

Grad Nin je suglasan s preuzimanjem svih prava i obveza koja proistječu iz Ugovora a 

odnose se na Grad. 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se gradonačelnik potpisati Ugovor iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 

Nina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

 

PREDSJEDNIK 

 

Davor Ćurjurić 

 

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

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 402-07/17-01/03 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-1   
NIN, 20. veljače 2017.  
 

 

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

novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15) i čl. 32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik 

Grada Nina» br.2/13, 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina  na 30. sjednici održanoj 20. veljače 

2017. godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se prijedlog UGOVORA O PARTNERSTVU NA PROJEKTU „Sustav 

odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Nin-Privlaka-Vrsi, ugovornih strana 

Grada Nina, Općine Privlaka, Općine Vrsi i Vodovod Vir. 

Prijedlog Ugovora je sastavni dio ove Odluke. 

Grad Nin je suglasan s preuzimanjem svih prava i obveza koja proistječu iz Ugovora a 

odnose se na Grad. 

 

Članak 2. 

 

Ovlašćuje se gradonačelnik potpisati Ugovor iz članka 1. ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada 

Nina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

 

PREDSJEDNIK 

 

Davor Ćurjurić 

 

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


SLUŽBENI GLASNIK GRADA NINA BR. 4/17 

21. veljače 2017. 

 

16 

 

 

                 
REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 120-02/10-01/01 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-3   
NIN, 20. veljače 2017.  
 

 

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.2/13, 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina  na 30. sjednici održanoj 20. veljače 2017. godine, 

donosi: 

 

ODLUKU 

o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  

u Gradskoj upravi grada Nina 

 

 

Članak 1. 

 

U Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Gradskoj upravi 

grada Nina (Službeni glasnik Grada Nin br. 7/10, 1/16)  članak 3. dopunjuje se koeficijentima 

kako slijedi: 

 

IV. Namještenik II. 

potkategorije 

Gerontodomaćica -

voditeljica 

13. 0,88 

IV. Namještenik II. 

potkategorije 

gerontodomaćica 13. 0,69 

IV. Namještenik II. 

potkategorije 

Pomoćni radnik 13. 0,60 

 

Članak 2. 

 

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

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

 

PREDSJEDNIK 

 

Davor Ćurjurić 

 

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

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 
 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 944-18/17-01/2 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-2   
NIN, 20. veljače 2017.  

 

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

novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Nina („Službeni glasnik Grada 

Nina“ br. 2/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina, na 30. sjednici održanoj 20. veljače 2017. 

godine donosi 

 

 

 

 

ODLUKU 

 

 

Članak 1. 

 

Prihvaća se prijedlog Ivana Grbića iz Nina za zamjenu nekretnina te se pokreće postupak 

utvrđivanja vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju. 

 

Vrijednost nekretnina koje se zamjenjuju utvrdit će ovlašteni sudski vještak procjembenim 

elaboratom. 

 

Nakon utvrđene vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju donijet će se odluka o zamjeni 

nekretnina. 

 

Članak 2. 

 

 

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

 

 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Davor Ćurjurić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 
     

   GRAD NIN 

GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 015-08/17-01/1 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-1 

NIN, 20. veljače 2017. 

 

 

 

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

novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 32. Statuta Grada Nina („Službeni glasnik Grada 

Nina“ br. 2/13 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina  na 30. sjednici održanoj 20.veljače 2017. 

godine, donosi: 

 

 

O D L U K U 

o imenovanju ulice 

 

 

Članak 1. 

  

 Ovom Odlukom imenuje se ulica u Ninu. 

 Sastavni dio ove odluke je preslik katastarskog plana s označenom ulicom koja 

se imenuje ovom odlukom. 

 

Članak 2. 

 

 Ulica iz čl. 1. ove Odluke koja je u presliku katastarskog plana označena žutom 

bojom, i koja obuhvaća katastarske čestice:  2108/3, 2108/13, 2108/11, 2105/2, 

2108/10, sve k.o. Nin-Zaton, imenuje se kao „Ulica dr. Franje Tuđmana“. 

 

    Članak 3. 

 

 Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grad 

Nina. 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE 

Predsjednik 

 

Davor Ćurjurić 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

      Zadarska županija 

       GRAD NIN 

GRADSKO VIJEĆE 

 
KLASA: 302-02/17-01/4 
URBROJ: 2198/11-01/01-17-1 

NIN, 20. veljače 2017. 

 
 

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

novine“ br. 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15) i čl. 32. Statuta Grada Nina («Službeni glasnik 

Grada Nina» br.2/13, 5/13), Gradsko vijeće Grada Nina  na 30. sjednici održanoj 20. veljače 

2017. godine, donosi: 
  
 
 

O D L U K U 

O SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU ULAGANJA NA PODRUČJU GRADA NINA 

 

Članak 1. 

 

U svrhu prijave na natječaj iz Mjere Promicanje održivog razvoja prirodne baštine koji se 

kandidira prem Europskom fondu za regionalan razvoj te  ostvarivanja bespovratne potpore, 

Gradsko vijeće Grada Nina ovom Odlukom daje suglasnost na provedbu ulaganja na području 

Grada Nina i to projekta: Centra za posjetitelje s poučnim stazama u sklopu Birdwatchinga.  

 

Članak 2. 

 

Za podnositelja zahtjeva za potporu – Korisnika potpore ovlašćuje se Grad Nin, Višeslavov 

trg 1, 23232 Nin, OIB: 55065959531 

 

Članak 3. 

 

Sastavni dio ove Odluke „Opis projekta/operacije“ je: 

 

– naziv projekta/operacije za koju se izdaje odluka o suglasnosti, naziv korisnika 

– kratki opis projekta/operacije 

– društvena opravdanost projekta/operacije uključujući opis krajnjih korisnika  

   projekta/operacije uz dostavu izjave o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i  

   različitim interesnim skupinama 

– financijski kapacitet korisnika uključujući prikaz izvora sredstava i analizu troškova za  

   provedbu projekta 
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Članak 4. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim glasniku Grada Nina«. 

 

 

 

 

                                                                               GRADSKO VIJEĆE GRADA NINA 

 

                                                                                   Predsjednik Gradskog vijeća 

                                                                                    Davor Ćurjurić                                                   

 

 

 

 

 

 

 


