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Domaćinstvom se prema ovom Programu smatraju sve osobe koje zajedno žive na istoj adresi, u jednoj kući ili stanu. 
Korisnik pojedinog oblika pomoći dužan je Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Gračac prijaviti svaku promjenu koja 
uvjetuje gubitak priznatog prava u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Korisnik koji ne prijavi promjenu u 
utvrñenom roku kojem mu prestaje pravo iz ovog Programa dužan je vratiti iznos primljene pomoći. Sredstva za realizaciju 
prava iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Gračac, ovisno o pritjecanju sredstava u Proračun.  
 

članak 9. 
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Zadarske županije“, a stupa na snagu danom objave.  

                                    
                                

PREDSJEDNIK 
Zoran Tomić 

 
Općinsko vijeće 
Klasa: 350-01/10-01/6 
Urbroj: 2198/31-01-10-01 
Gračac, 29. prosinca 2010. godine 
 
Na temelju članka 100. stavka 6. u vezi sa člankom 102. Zakona o prostornom ureñenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 
i 38/09) i članka 32. Statuta Općine Gračac (Službeni glasnik Zadarske županije 9/10), Općinsko vijeće Općine Gračac na 
11. sjednici, održanoj 29. prosinca 2010. godine, d o n o s i 
 

Odluku  
o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana ureñenja  

Općine Gračac 
 

Članak 1. 
Donose se Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Općine Gračac (Službeni glasnik Zadarske županije 13/07). 
 

Članak 2.  
Izmjene i dopune Prostornog plana ureñenja Općine Gračac (Službeni glasnik Zadarske županije 13/07)sastoje se od: 
 
I  Izmjena i dopuna odredaba za provoñenje:  
 

1. Članku 78. dodaje se stavak 2. koji glasi: 
 

     „Unutar istražnih prostora iz stavka 1. ovog članka mogu se utvrditi eksploatacijska polja na način da su zadovoljeni  
     uvjeti zaštite okoliša i kriterij za odreñivanje lokacije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina odreñeni   
     odredbama Prostornog plana ureñenja Zadarske županije (Službeni  glasnik Zadarske županije 2/01, 6/04, 2/05, 17/06).  
     Oblik, veličina i položaj eksploatacijskih polja odredit će se  primjenom navedenih uvjeta i kriterija u postupku izdavanja   
     propisanih upravnih akata.» 

 
II Kartografskih prikaza: Pregledna karta grañevinskih   
   područja naselja i drugih sadržaja – pomoćna karta: 
 

1. Oznakama za istražni prostor mineralne sirovine (Ex) dodaje se oznaka E3 na način Ex/E3. 
  

Članak 3. 
 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Zadarske županije». 
 

               
PREDSJEDNIK 
Zoran Tomić 


