
 

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 i 1/18) gradonačelnik Grada Samobora dana 24. prosinca 2018. godine donosi 

 

 

PLAN  

savjetovanja s javnošću Grada Samobora za 2019. godinu 

 

 

I. 

Utvrđuje se Plan savjetovanja s javnošću Grada Samobora za 2019. godinu (u daljnjem 

tekstu: Plan). 

 

II. 

Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja s javnošću 

temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) sa 

naznakom nositelja izrade akta i donositelja akta, očekivanim vremenom donošenja akta te 

okvirnim vremenom provedbe internetskog savjetovanja nalazi se u tablici koja je sastavni dio 

ovog Plana. 

 

III. 

Zadužuju se upravna tijela Grada Samobora za provođenje savjetovanja s javnošću 

sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, a na temelju ovog Plana.  

 

IV. 

Ovaj Plan savjetovanja objavit će se na službenoj internet stranici Grada Samobora.  

 

 
KLASA: 008-01/18-01/1 

URBROJ: 238-11-04-02/1-18-1 
 

 

 

         GRADONAČELNIK: 

              Krešo Beljak, mag. educ. geogr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU  

ZA 2019. GODINU 

Redni  
broj 

Naziv akta Nositelj izrade nacrta 

prijedloga akta 
 

Donositelj akta Očekivano 

vrijeme 

donošenja akta 

 Okvirno vrijeme 
 provedbe internetskog 

savjetovanja 

1. Odluka o utvrđivanju 
granice naselja 

između Podgrađa 

Podokićkog i Dolca 
Podokićkog  

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 

projekte Europske 

unije 

Gradsko vijeće I. tromjesečje  I. tromjesečje 

2. Odluka o izmjeni 

odluke o utvrđivanju 

granica između 
naselja Bobovica, 

Hrastina 

Samoborska, Mala 
Rakovica i Samobor 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, razvoj i 

projekte Europske 
unije 

Gradsko vijeće I. tromjesečje  I. tromjesečje 

3. Odluka o imenovanju 

ulica u naselju Mala 

Rakovica 

Upravni odjel za 

gospodarstvo, razvoj i 

projekte Europske 
unije 

Gradsko vijeće I. tromjesečje  I. tromjesečje 

4. Odluka o 

povjeravanju 
obavljanja 

komunalnih 

djelatnosti 

Upravni odjel za 

komunalne djelatnosti 
Gradsko vijeće I. tromjesečje  I. tromjesečje 

5. Odluka o uvjetima i 
postupku natječaja za 

davanje u zakup 

poslovnog prostora  

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 

projekte Europske 

unije 

Gradsko vijeće  I. tromjesečje  I. tromjesečje 

6. Odluka o uvjetima i 
načinu držanja 

domaćih životinja 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 

projekte Europske 

unije 

Gradsko vijeće II. tromjesečje  II. tromjesečje 

7. Odluka o mjerama 

zaštite od buke 
Upravni odjel za 

komunalne djelatnosti 
Gradsko vijeće II. tromjesečje  II. tromjesečje 

8. 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 II. tromjesečje  II. tromjesečje 

9. Odluka o autotaksi 

prijevozu 
Upravni odjel za 

komunalne djelatnosti 
Gradsko vijeće II. tromjesečje  II. tromjesečje 

10. Plan mreže dječjih 

vrtića na području 

Grada Samobora 

Upravni odjel za 

društvene djelatnosti 
Gradsko vijeće  II. tromjesečje  II. tromjesečje 

11. Odluka o davanju u 
najam stanova  

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 

projekte Europske 

unije 

Gradonačelnik  II. tromjesečje  II. tromjesečje 

12. Odluka o 
komunalnom redu 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće III. tromjesečje  III. tromjesečje 



 

13. Odluka o 
raspolaganju 

nekretninama i 

pokretninama 

Upravni odjel za 
gospodarstvo, razvoj i 

projekte Europske 

unije 

Gradsko vijeće III. tromjesečje III. tromjesečje 

14. Odluka o uređenju 
prometa na području 

Grada Samobora 

Upravni odjel za 
komunalne djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 

15. Odluka o grobljima Upravni odjel za 

komunalne djelatnosti 
Gradsko vijeće IV. tromjesečje  IV. tromjesečje 

 


