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 Osobe zatečene na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu Zakona o izmjenama 
i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 144/20) nastavljaju 
s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 238/27-04-01/02-21-4

 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA
 Miran Šoić, v.r.

 Na temelju članka 33. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine br. 41/18. i 
98/19.), članka 48. Zakona komunalnom gospodarstvu (Narodne novine br. 68/18., 110/18. – Odluka Ustavnog 
suda Republike Hrvatske i 32/20.), članka 30. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 
3/16., 1/18., 4/19. i 2/20.) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada 
Samobora br. 3/19. i 3/20.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 34. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O KOMUNALNOM LINIJSKOM 

PRIJEVOZU PUTNIKA NA PODRUČJU GRADA SAMOBORA

Članak 1.
 U Odluci o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području grada Samobora (Službene vijesti Grada 
Samobora br. 9/20.) članak 3. mijenja se i glasi:
„Javni prijevoz putnika može se obavljati na temelju ugovora o javnoj usluzi, ugovora o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti ili ugovora o koncesiji.
 Postupak odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o javnoj usluzi provodi se prema odredbama 
Zakona o cestovnom prijevozu, propisima o komunalnom gospodarstvu i Uredbi (EZ) br. 1370/2007. 
 Postupak odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti 
provodi se prema propisima o javnoj nabavi.
 Postupak odabira prijevoznika s kojim se sklapa ugovor o koncesiji provodi se prema propisima kojima se 
uređuju koncesije.
 Odluku o odabiru postupka iz stavka 1. ovog članka, kojim će se odabrati pružatelj usluge (prijevoznik) 
donosi gradonačelnik Grada Samobora (u daljnjem tekstu: gradonačelnik).
Postupak odabira prijevoznika s kojim će se sklopiti ugovor o javnoj usluzi, ugovor o povjeravanju obavljanja 
komunalne djelatnosti ili ugovor o koncesiji provodi Stručno povjerenstvo koje imenuje gradonačelnik.“
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Članak 2.
 Članak 4. mijenja se i glasi:
 „Na osnovi prijedloga Stručnog povjerenstva gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću davanje suglasnosti 
za potpis ugovora o javnoj usluzi, dok je sklapanje ugovora o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti i 
ugovora o koncesiji propisano propisima o javnoj nabavi i propisima kojima se uređuju koncesije.
 Ugovor o javnoj usluzi, ugovor o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti ili ugovor o koncesiji u 
ime Grada Samobora sklapa gradonačelnik.“

Članak 3.
 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

KLASA: 021-05/21-01/1
URBROJ: 238/27-04-01/02-21-6

 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA
 Miran Šoić, v.r.

 Na temelju  članaka 34., 44. stavak 2. i 48. stavak 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 
br. 68/18., 110/18. i 32/20.), članka 30. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16., 
1/18., 4/19. i 2/20.) i članka 69. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samo-
bora br. 3/19. i 3/20.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 34. sjednici održanoj dana 18. veljače 2021. godine 
donijelo je

ODLUKU
O III. IZMJENI ODLUKE O POVJERAVANJU 

OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Članak 1.
 U Odluci o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti (Službene vijesti Grada Samobora br. 2/19., 
6/19. i 9/20.) u članku 6. točka 4. mijenja se i glasi:
 „4. Pravnim i fi zičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji, ugovora o javnoj usluzi ili ugovora 
o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti povjerava se:
 -  komunalni linijski prijevoz putnika“.

Članak 2.
 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

KLASA: 021-05/21-01/1 
URBROJ: 238/27-04-01/02-21-7
 PREDSJEDNIK
 GRADSKOG VIJEĆA
 Miran Šoić, v.r.
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