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Ćlanak 3.
Na temelju članka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju
("Narodne novine" službeni List RH broj 174/04,
79/07,38/09 i 127/10) i članka 17. i 19. Pravilnika
o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite
i spašavanja ("Narodne novine" broj 40/08 i 44/08)
te članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni glasnik
Grada Ploča broj 14/09), Gradsko vijeće Grada Ploča
na 31. sjednici održanoj 28. studenog 2012. godine,
donijelo je
ODLUKU
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Grada Ploča

Sredstva za rad zapovjedništva osiguravaju se
Grada Ploča.
Administrativno-tehničke poslove za potrebe
Zapovjedništva civilne zaštite Grada Ploča obavlja
Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Ploča.
u

Proračunu

Ćlanak4.
Zapovjedništvo civilne zaštite mobilizira i poziva
sukladno operativnom planu civilne zaštite, na
prijedlog zapovjednika i po nalogu gradonačelnika.
Članak 5.

Za zapovijedanje snagama i sredstvima civilne
zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i
velike nesreće na području Grada, imenuje se
Zapovjedništvo civilne zaštite Grada Ploča.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Rješenje o osnivanju i imenovanju Zapovjedništva
civilne zaštite Grada Ploča (Službeni glasnik Grada
Ploča br. 05/08) i Rješenje o razrješenju i imenovanju
zapovjednika Zapovjedništva civilne zaštite Grada
Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča broj 06/10).

Ćlanak 2.

Članak 6.

Ćlanak l.

U Zapovjedništvo civilne zaštite Grada
imenuju se:

Ploča

l. Goran Ižotić -v.d. pročelnika Upravnog odjela za
gospodarstvo i društvene djelatnosti, za
zapo vj ednika Zapovjedništva,
2. Goran Kovač- zamjenik gradonačelnika, za
načelnika Zapovjedništva,

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada Ploča.
Klasa: 810-03/12-01/05
Urbroj: 2165-01-12-5
Ploče, 28. studenog 2012. godine
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANUA

GRADPLOĆE
Gradsko vijeće

3. Eduard Barbir, djelatnik JU "Vatrogasna postrojba
Grada Ploča", za člana Zapovjedništva zaduženog
za protupožarnu zaštitu

Predsjednik
Mate Dugandžić, v .r.

4. Josip Ižotić, direktor Komunalnog održavanja, za
člana zapovjedništva zaduženog za komunalnu
djelatnost

5. Ignacija Karamatić, komunalni redar, za člana
Zapovjedništva zaduženog za veterinarsko
zbrinjavanje i asanaciju
6. Mladenko Musulin, službenik u Upravnom odjelu
za prostorno uredenje, kom.unalni sustav i zaštitu
okoliša, za člana Zapovjedništva zaduženog za
mjeru zbrinjavanja i evakuaciju stanovništva
7. Ante Vuković, vijećnik Gradskog vijeća, za člana
Zapovjedništva zaduženog za mjere zbrinjavanja
8. Marin Radaljac, službenik u Upravnom odjelu za
prostorno uredenje, komunalni sustav i zaštitu
okoliša.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom
i gradnji ("Narodne novine" službeni list
RH broj 76/07. 38/09., 55/ll , 90/11 i 50/12.),
suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog
uredenja i graditeljstva, Klasa: 350-02/12-11/37,
Urbroj: 531 -05-1-1-12-2, od 10. listopada 2012.
godine i članka 24. Statuta Grada Ploča (Službeni
glasnik Grada Ploča, broj 14/09.), Gradsko vijeće
Grada Ploča na 31. sjednici, održanoj 28. studenog
2012. godine donijelo je
uređenju

ODLUKU
o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog
plana uređenja Grada Ploča

Članak l .

Članak6.

Donose se Ciljane izmjene i dopune "Prostornog
plana uredenja Grada Ploča" ("Službeni glasnik Grada
Ploča", broj 7/2007., 2/2008.- ispravak i 4/2011.ispravak.). (u daljnjem tekstu: CIDPPUG Ploča).

U član ku 204. dodaju se riječi .,Vranjak 2,
Vranjak 3" tako da članak glasi:
,.Članak 204.
Postojeći gospodarski sadržaji su:
- pretežito industrijski: luka Ploče, Vranjak 2, Vranjak 3,
- pretežito prehrambeno-preradivački:
l. Rogotin l Komin /Banja
2. Staševica."

Članak 2.

Izmjene i dopune Plana sadržane su u elaboratu
CIDPPUG Ploča koji se sastoji od tekstualnog dijela,
grafičkog dijela i obveznih priloga:
TEKSTUALNI DIO
Odredbe za provodenje
GRAFIČKI DIO
Kartografski prikaz "4. Granice građevinskih područja
naselja (1:5000):
,.4.6.a. i 4.6.b Ploče - ispravak"
Članak 3.
ODREDBEZAPROVOĐENffi

U Odluci o donošenju Prostornog plana uredenja
Grada Ploča (Službeni glasnik Grada Ploča" broj
7/2007, u članku 4., u stavku (1), u alineji B), u retku
"4. Granice građevinskih područja naselja" u alineji
,.4.6a. i 4.6b. PLOČE" se dodaje tekst ..- ispravak"
pa alineja glasi:
,.4.6a. i 4.6b. PLOČE - ispravak".
Članak 4.

U članku ll., u stavku (1), dodaje se iza prve alineje
nova alineja koja glasi:
"Građev n a područja

naselja Ploče (izgrađeni i
dio) prikazana su na kartografskom
prikazu ,.4.6.a i 4.6.b. Ploče - ispravak" u mjerilu
l :5.000, a rađena su na ovjerenoj digitalnoj
katastarskoj podlozi mjerila l: 1000 nabav ljenoj od
Državne geodetske uprave, Područnog ureda za
katastar Dubrovnik, Ispostave Ploče".

neizgrađeni

' l
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Članak 5.

U čl anku 21. , dodaje se iza prvog stavka novi
stavak, koji glasi:
"Građevna područja

naselja Ploče (izgrađeni i
dio) prikazana su na kartografskom
prikazu "4.6.a i 4.6.b. Ploče - ispravak" u mjerilu
l :5.000, a rađena su na ovjerenoj digitalnoj
katastarskoj podlozi mjerila 1:1000 nabav ljenoj od
Državne geodetske uprave, Područnog ureda za
katastar Dubrovnik, Ispostave Ploče".
neizgrađeni

Članak 7.
U članku 205. dodaje se nova alineja l ..pretežito industrijski: Vranjak 4" tako da članak glasi:
Ćlanak 205.
Planirani gospodarski sadržaji su:
- pretežito industrijski: Vranjak 4
- pretežito trgovački: Rogotin,
- mješoviti - pretežito poslovni: Rogotin (bivša
posebna zona).
Članak 8.

Ove Ciljane Izmjene i dopune Plana Prostornog
plana uredenja Grada Ploča su izrađene u 6 (šest)
izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća i
potpisom predsjednika Gradskog Vijeća Grada Ploča.
Članak9.
Izvornici CIDPPUG Ploča čuvaju se
- u pismohrani Grada Ploča (l primjerak)
- u Upravnom odjelu za prostorno uredenje,
komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Ploča
(l primjerak),
- u Zavodu za prostorno uredenje Dubrovačko
neretvanske županije (l primjerak),
- u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju
i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije,
(l primjerak)
- u Upravnom odjelu za prostorno uredenje, gradnju
i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije,
Ispostava u Pločama (l primjerak) i
- u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja
( l primjerak).
Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku Grada P l oča.
Klasa: 350-01/11-01/05
Urbroj: 2165-01-12-71
Ploče, 28. studenog 2012. godine

