
 

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 10. kolovoza 2016. godine donosi 
 
 

PLAN  
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Samobora za razdoblje od kolovoza 

do prosinca 2016. godine 
 
 

I. 
Utvrđuje se Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Grada Samobora za 

razdoblje od kolovoza do prosinca 2016. godine (u daljnjem tekstu: Plan). 
 

II. 
Popis akata prije čijeg donošenja se planira provođenje savjetovanja sa zainteresiranom 

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 sa 

zainteresiranom 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: 023-01/15-01/1 
URBROJ: 238-11-03/2-16-11 
 
 
 
         GRADONAČELNIK: 
              Krešo Beljak, mag. educ. geogr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PLAN SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU  
ZA KOLOVOZA DO PROSINCA 2016. GODINE 

Redni  
broj 

Naziv akta Nositelj izrade 
nacrta prijedloga 
akta 
 

Donositelj akta Očekivano 
vrijeme 
donošenja akta 

 Okvirno vrijeme 
 provedbe internetskog 
savjetovanja 

1. Odluka izmjenama i 
dopunama Odluke o 
mjerilima za 
utvrđivanje visine 
roditeljskih uplata za 
ostvarivanje 
programa 
predškolskog odgoja 
i obrazovanja u 
dječjim vrtićima 
Grigor Vitez i Izvor 

Upravni odjel za 
društvene djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

2. Odluka o prodaji 
robe izvan 
prodavaonica na 
području grada 
Samobora 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

3. Pravilnik o 
provođenju projekta 
Gradski vrtovi 

Upravni odjel za 
gospodarstvo 

Gradonačelnik IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

4. Odluka o uređenju 
prometa na području 
Grada Samobora 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

5. Odluke 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 

6. Odluka o zaštiti od 
buke 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

7. Odluka o 
komunalnom redu 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

8. Odluka o održivom 
gospodarenju 
otpadom 

Upravni odjel za 
komunalne 
djelatnosti 

Gradsko vijeće IV. tromjesečje IV. tromjesečje 

 


