
 

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 
br. 25/13 i 85/15) te članka 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 
3/16) gradonačelnik Grada Samobora dana 08. studenog 2017. godine donosi 
 
 

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA 
savjetovanja s javnošću Grada Samobora za 2017. godinu 

 
 

I. 
U Planu savjetovanja s javnošću Grada Samobora za 2017. godinu (KLASA: 008-01/16-

01/1, URBROJ: 238-11-03/2-17-1 od 30. prosinca 2016. godine, KLASA: 008-01/16-01/1, 
URBROJ: 238-11-03/2-17-4 od 02. ožujka 2017. godine i KLASA: 008-01/16-01/1, URBROJ: 
238-11-03/2-17-7 od 28. lipnja 2017. godine), u tablici „Plan savjetovanja s javnošću za 2017. 
godinu“ redni brojevi 5., 6.,7. mijenjaju se i glase: 
„ 

5. Plan razvoja 
širokopojasne 
infrastrukture na 
području grada 
Samobora i Svete 
Nedelje te općine 
Stupnik  

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 
projekte Europske 
unije 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 

6. Odluka o uređenju 
prometa na području 
grada Samobora 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 

7. Odluka o održivom 
gospodarenju 
otpadom 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 

„ 
Redni broj 8. briše se. 
Dosadašnji redni brojevi 9., 10., 11. i 12., koji postaju redni brojevi 8., 9. 10. i 11., mijenjaju se 
i glase: 
„ 

8. Odluka o uvjetima i 
načinu držanja 
kućnih ljubimaca i 
načinu postupanja s 
napuštenim i 
izgubljenim 
životinjama 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće  IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

9. Odluka o zaštiti od 
buke 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

10. Odluka o obavljanju 
dimnjačarskih 
poslova 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće III. tromjesečje III. tromjesečje 

11. Odluka o 
komunalnom redu 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

„ 
 
Iza rednog broja 11. dodaju se novi redni brojevi 12., 13. i 14. koji glase: 
 



 

„ 
12. Odluka o 

komunalnoj 
naknadi 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 
projekte Europske unije 

Gradsko vijeće IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

13. Odluka o 
vrijednosti 
obračunske 
jedinice - boda 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 
projekte Europske unije 

Gradsko vijeće IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

14. Program mjera 
sanacije unutar 
zona sanitarne 
zaštite izorišta 
Slapnica i 
Lipovec za 
postojeće 
građevine i 
postojeće 
djelatnosti 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. 
tromjesečje 

IV. 
tromjesečje 

„ 
 

II. 
Ove III. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću objavit će se na službenoj 

internet stranici Grada Samobora.  
 
 
KLASA: 008-01/16-01/1 
URBROJ: 238-11-03/2-17-10 
 
 
 
         GRADONAČELNIK: 
              Krešo Beljak, mag. educ. geogr. 
 
 
 
 


