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AKTI GRADSKOG VIJEĆA
1

Na temelju članka 89. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13.), članka 39. točke 6.
Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12. – pročišćeni tekst, 2/13. i 7/15.) i članka
77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/09. – pročišćeni tekst
i 2/13.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 24. sjednici održanoj dana 26. studenog 2015. godine donijelo je

ODLUKU
O IZRADI CILJANIH II. IZMJENA I DOPUNA ODLUKE O DONOŠENJU
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA SAMOBORA I
IZRADI URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GOSPODARSKE ZONE
BOBOVICA 2 U SAMOBORU
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovom odlukom uređuju se pravna osnova, razlozi za izradu, obuhvat i ocjena stanja u prostoru, ciljevi i
programska polazišta, popis potrebnih stručnih podloga, način pribavljanja stručnih rješenja i način pribavljanja
odgovarajućih geodetskih podloga Generalnog urbanističkog plana grada Samobora (Službene vijesti Grada
Samobora br. 1/07., 6/11., 8/11. i 1/12.) (u daljnjem tekstu: GUP) i Urbanističkog plana uređenja Gospodarske
zone Bobovica 2 u Samoboru (u daljnjem tekstu: UPU), popis tijela i osoba određenih posebnim propisima
koja daju zahtjeve (podaci, planske smjernice i propisani dokument) za izradu izmjena i dopuna GUP-a i
izradu UPU-a iz područja svog djelovanja, kao i drugih sudionika koji će sudjelovati u toj izradi, rokovi za
izradu te financiranje izrade ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i izradu UPU-a.
II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU
Članak 2.
Postupak izrade i donošenja ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a temelji se na odredbama članaka 81. –
113. i članka 198. Zakona o prostornom uređenju (u daljnjem tekstu: Zakon), Pravilnika o sadržaju, mjerilima
kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (Narodne
novine br. 106/98., 39/04., 45/04. i 163/04.) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i Prostornog plana uređenja Grada
Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/06., 7/07., 3/14. i 2/15.) (u daljnjem tekstu: PPU).
Postupak izrade i donošenja UPU-a temelji se na odredbama članaka 81. – 112. Zakona, PPU-a i Pravilnika.
Nositelj izrade i donošenja ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i izrade i donošenja UPU-a je Upravni
odjel za razvoj grada.
III. RAZLOZI ZA IZRADU I DONOŠENJE
Članak 3.
Izrada ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a provodi se samo unutar obuhvata iz Priloga 1 ove Odluke, a
zbog:
- usklađivanja provedbenih odredbi i grafičkog dijela GUP-a sa provedbenim odredbama i grafičkim
prikazima važećeg PPU-a
- planskog aktiviranja i ciljane prenamjene neizgrađenog građevinskog područja zone Pejzažnog i
zaštitnog zelenila (Z7) u zonu Gospodarske namjene – proizvodnu-pretežito industrijsku (I1).
Izradi UPU-a pristupa se zbog potrebe detaljnog sagledavanja područja obuhvata, podjele područja na
posebne prostorne cjeline, utvrđivanja osnovne mreže prometne i komunalne infrastrukture, propisivanja
mjera zaštite okoliša i utvrđivanje uvjeta gradnje u svrhu realizacije planiranih zahvata u prostoru.
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IV. OBUHVAT
Članak 4.
Prostorni obuhvat ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a nalazi se sada uz sjeveroistočnu granicu obuhvata
GUP-a i ima površinu od cca 21.0 ha.
Prilog na kojem je grafički prikazan obuhvat ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a se nalazi u privitku i čini
sastavni dio ove Odluke (Prilog 1.).
Prostorni obuhvat UPU-a nije isti u svim dijelovima kao i prostorni obuhvat ciljanih II. izmjena GUP-a i
ima površinu od cca 20.5 ha.
Prilog na kojem je grafički prikazan obuhvat UPU-a se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke
(Prilog 1.).
V. OCJENA STANJA U OBUHVATU
Članak 5.
Provedbenim odredbama, u grafičkom dijelu elaborata GUP-a, karta 1. (A) - Namjena i korištenje prostora
način gradnje stambenih građevina i obveza izrade planova, u području neizgrađenog građevinskog zemljišta
planirana je namjena Z7 – Pejzažno i zaštitno zelenilo, koje je trebalo biti kao tampon zona ili zona radi i
zaštite i očuvanja prirodnih vrijednosti
Područje obuhvata sada je u obuhvatu PPU-a. Provedbenim odredbama PPU-a, u grafičkom dijelu elaborata
(Karta 1.1. Korištenje i namjena prostora i Karta 3.1.3. Uvjeti korištenja i prostora područja primjene planskih
mjera zaštite u mjerilu 1:25.000 te Karta 4.- S25 Građevinska područja naselja u mjerilu 1:5000) promijenjena
je namjena prostora, iz namjene Pejzažno i zaštitno zelenilo (Z7) u Gospodarsku namjenu – proizvodnu pretežito industrijsku (I1). Ovom promjenom namjene prostora nastala je Gospodarska zona Bobovica 2, za
koju je propisana obveza izrade UPU-a.
Prije donošenja Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Samobora (Službene vijesti Grada
Samobora broj 03/14.), niti jedna od djelatnosti (projektna dokumentacija, ishođenje dozvola za zahvate,
izvođenje zahvata i uređenje) koje je bilo potrebno provesti, a kako bi se pristupilo provedbi GUP-a na ovom
području nije još započeta.
Područje obuhvata je neizgrađeno i neopremljeno.
VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Članak 6.
U sklopu izrade ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska
polazišta:
- usuglasiti provedbene odredbe GUP-a kako u tekstualnom tako i grafičkom dijelu sa provedbenim
odredbama važećeg PPU-a u području obuhvata
- osigurati preduvjete za provođenje provedbenih odredbi GUP-a i PPU-a
U sklopu izrade UPU-a potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:
- analitički obraditi prostorne i sadržajne parametre, propisati način njihovog razvoja i uvjete provedbe
zahvata u prostoru, odnosno uvjete za planiranu gradnju i uređenje
- osigurati funkcioniranje planiranih sadržaja u obuhvatu UPU-a.
VII. POPIS STRUČNIH PODLOGA S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU
Članak 7.
Ciljane II. izmjene i dopune GUP-a i izradu UPU-a potrebno je izraditi temeljem
sljedećih stručnih podloga:
- Prostornog plana uređenja Grada Samobora,
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- Generalnog urbanističkog plana grada Samobora,
- obuhvata ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i obuhvat UPU-a (Privitak 1. ove Odluke)
- drugih podloga proizašlih iz zahtjeva tijela iz članka 9. ove Odluke.
VIII.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.
Stručna rješenja Nacrta prijedloga ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Nacrt prijedloga UPU-a izradit
će stručni izrađivač, koji će biti odabran u periodu nakon upućivanja ove Odluke uz poziv na dostavu zahtjeva,
u suradnji s nositeljem izrade Upravnim odjelom za razvoj grada.
IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU CILJENIH
II. IZMJENA I DOPUNA GUP-a I IZRADU UPU-a I DRUGIH SUDIONIKA KOJI SUDJELUJU
U IZRADI
Članak 9.
Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih
sudionika koji će sudjelovati u izradi ciljanih II. Izmjena i dopuna GUP-a i izradi UPU-a utvrđuje se kako
slijedi:
1. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Ulica Republike Austrije 20, Zagreb
2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb
3. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Savska cesta 41, Zagreb
4. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnog gospodarstva, Ulica Grada Vukovara 220, Zagreb
5. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava poljoprivrede i prehrambene industrije, Ulica Grada Vukovara
78, Zagreb
6. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Trg kralja Krešimira IV, Zagreb
7. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel Zagreb, Mesnička
49, Zagreb
8. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zagreb
9. Ministarstvo unutarnjih poslova, PU Zagrebačka, Petrinjska 30, Zagreb
10. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, Zagreb
11. Gospodarenje otpadom Zagrebačke županije d.o.o., Oreškovićeva 6d/1, Zagreb
12. Zagrebačka županija, Ured državne uprave, Služba za gospodarstvo, Trg J. J. Strossmayera 4, Zagreb
13. Državna geodetska uprava, PU za katastar Zagreb, Ispostava Samobor, Perkovčeva 20, Samobor
14. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Zagrebačke županije, Ulica 151. Samoborske brigade HV 1, Samobor
15. Komunalac d.o.o., Ulica 151. Samoborske brigade HV 2, Samobor
16. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Pogon Samobor, Mlinska 22, Samobor
17. HEP - Operator prijenosnog sustava, Prijenosno područje Zagreb, Kupska 4, Zagreb
18. Zagrebački holding d.o.o., Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Sektor vodoopskrbe, Služba razvoja
i investicija, Folnegovićeva 1, Zagreb
19. HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zagreb, Gundulićeva 32, Zagreb
20. Energo Metan d.o.o., Vlade Gotovca 2, Samobor
21. Hrvatske vode, VGO za slivno područje Grada Zagreba, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb
22. Hrvatske ceste, Sektor za razvoj i planiranje, Vončinina 3, Zagreb
23. Hrvatske autoceste, Sektor za razvoj i planiranje, Širolina 4, Zagreb
24. HŽ infrastruktura, Razvoj i investicije, Mihanovićeva 12, Zagreb
25. Hrvatske šume d.o.o., Vukotinovićeva 2, Zagreb
26. Zagrebačka županija, Županijska uprava za ceste, Remetinečka cesta 3, Zagreb
27. MUP, Odjel za sigurnost cestovnog prometa, Ilica 335, Zagreb
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28. MUP, PU Zagrebačka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite, Inspektorat unutarnjih
poslova, Savska 1, Zagreb
29. MUP, PU Zagrebačka, PP Samobor, Mirnovečka ulica 23a, Samobor
30. Udruge pokretnih komunikacija Hrvatske, Šrapčeva 5/1, Zagreb
31. B NET Hrvatska d.o.o., Vrtni put 1, Zagreb
32. Hrvatski telekom d.d., Regija 1, Avenije Dubrovnik 26, Zagreb
33. Metronet telekomunikacije d.d., Ulica grada Vukovara 269 d, Zagreb
34. OT-Optima telekom d.d., Regija sjever, Cebini 28, Buzin, Zagreb
35. HAKOM - Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića
9, Zagreb
36. Hrvatski Telekom d.d., Sektor za dokumentaciju i telekomunikacijsku infrastrukturu, Palmotićeva
82, Zagreb
37. Grad Samobor, Upravni odjel za provođenje dokumenata prostornog uređenja i gradnju
38. Grad Samobor, Upravni odjel za gospodarstvo
39. Grad Samobor, Upravni odjel za komunalne djelatnosti
40. GČ Južno naselje, Davor Daničić, Slavonska ulica 11, Samobor
41. GČ Sveta Helena, Božidar Petrić, Ulica Josipa Jelačića 71,Samobor
42. GČ Centar, Helena Marijanović, Petra Preredovića 23, Samobor
43. GČ Gornji Kraj – Hamor, Branimir Guliš, Ulica Gornji Kraj 15, Samobor
44. GČ Cvjetno naselja – Perivoj, Krešo Sokolović, Mažuranićeva 76, Samobor
45. GČ Giznik – Anindol, Miran Šoić, Giznik 2, Samobor
46. GČ Kolodvorsko naselje – Sajmište, Jasenka Skendrović, Nikole Šubića Zrinskog 13, Samobor
47. GČ Podložnice, Ivica Bašić, Antuna P. Praunsbergera 12a, Samobor.
X. PLANIRANI ROKOVI ZA IZRADU CILJANIH II. IZMJENA I DOPUNA GUP-a I IZRADU
UPU-a, ODNOSNO NJIHOVIH POJEDINIH FAZA I ROKOVI ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA
IZRADU OBA PLANA
Članak 10.
Nositelj izrade uputit će ovu odluku i pozive na dostavu zahtjeva javnopravnim tijelima s danom stupanja
na snagu ove odluke. Rok za davanje zahtjeva iznosit će najviše 30 dana.
Nositelj izrade i stručni izrađivač obradit će dostavljene zahtjeve u roku od 15 dana.
Stručni izrađivač izradit će Nacrt prijedloga ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Nacrt prijedloga UPU-a
u roku od 30 dana.
Nacrt prijedloga ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Nacrt prijedloga UPU-a nositelj izrade dostavit
će gradonačelniku Grada Samobora, koji će utvrditi Prijedlog ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Prijedlog
UPU-a za javnu raspravu.
Javna rasprava, javni uvid i javno izlaganje provodit će se istovremeno i u istom postupku o Prijedlogu
ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Prijedloga UPU-a.
Stručni izrađivač pripremit će elaborat Prijedloga ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Prijedloga UPU-a
za javnu raspravu u roku od najviše 8 dana od utvrđivanja Prijedloga ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i
Prijedloga UPU-a za javnu raspravu.
Početak javne rasprave utvrđuje se u roku od 8 dana od dana objave javne rasprave.
Vrijeme trajanja javnog uvida u Prijedlog ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Prijedlog UPU-a određuje
se u trajanju od 15 dana.
Odgovorni voditelj izrade s nositeljem izrade pripremit će Izvješće o javnoj raspravi u roku od 15 dana od
isteka roka za dostavljanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi.
Stručni izrađivač u suradnji s nositeljem izrade izradit će Nacrt konačnog prijedloga ciljanih II. izmjena
i dopuna GUP-a i Nacrt konačnog prijedloga UPU-a u skladu s prihvaćenim mišljenjima, prijedlozima i
primjedbama u roku od najviše 15 dana od dana kada je izrađeno Izvješće o javnoj raspravi.
Nacrt konačnog prijedloga ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Nacrt konačnog prijedloga UPU-a i
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Izvješće o javnoj raspravi nositelj izrade će dostaviti gradonačelniku Grada Samobora koji će utvrditi Konačan
prijedlog ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Konačan prijedloga UPU-a najviše 15 dana nakon dostave.
Nakon utvrđivanja Konačnog prijedloga ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Konačnog prijedloga UPU-a,
a prije upućivanja na donošenje Gradskom vijeću Grada Samobora, nositelj izrade dostavit će sudionicima
javne rasprave pisanu obavijest s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja odnosno djelomičnog prihvaćanja
njihovih prijedloga i primjedbi, u roku od 8 dana od utvrđivanja Konačnog prijedloga ciljanih II. izmjena i
dopuna GUP-a i Konačnog prijedloga UPU-a.
Stručni izrađivač pripremit će i dostaviti nositelju izrade elaborat Konačnog prijedloga ciljanih II. izmjena
i dopuna GUP-a i Konačnog prijedloga UPU-a koji će nositelj izrade uputiti na donošenje na prvu sjednicu
Gradskog vijeća nakon dostave.
Odluku o donošenju ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i Odluku o donošenju UPUa donosi Gradsko vijeće Grada Samobora.
Rokovi za provedbu pojedinih faza izrade i donošenja ciljanih II. izmjena i dopuna GUP-a i izrade i
donošenja UPU-a utvrđeni ovom odlukom mogu se mijenjati pod uvjetima propisanim Zakonom.
XI. IZVORI FINANCIRANJA
Članak 11.
Izrada i donošenje ciljanih II. Izmjena i dopuna GUP-a kao i izrada i donošenje UPU-a financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Samobora.
XII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 12.
Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 238-11-04/03-15-17

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Branimir Šiljak, v.r.
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2

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine br.
147/14.), članka 39. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12. – pročišćeni tekst,
2/13. i 7/15.) i članka 77. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br.
9/09.– pročišćeni tekst i 2/13.), Gradsko vijeće Grada Samobora na 24. sjednici održanoj dana 26. studenog
2015. godine donijelo je

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ULAZAK U SASTAV URBANE
AGLOMERACIJE ZAGREB
I.
Daje se suglasnost na prijedlog Grada Zagreba za ulazak Grada Samobora u sastav urbane aglomeracije
Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 238-11-04/03-15-18

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Branimir Šiljak, v.r.
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AKTI GRADONAČELNIKA
1

Na temelju članka 26. stavka 4. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 139/04. -pročišćeni tekst,
174/04, 38/09 i 80/10) i članka 56. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12 pročišćeni tekst, 2/13 i 7/15), gradonačelnik Grada Samobora dana 21. listopada 2015. godine donosi

ODLUKU
O VISINI NAKNADE DOBROVOLJNIM VATROGASCIMA KOJI NISU U
RADNOM ODNOSU KADA SUDJELUJU U VATROGASNOJ INTERVENCIJI
Članak 1.
Ovom se Odlukom određuje visina i uvjeti za dobivanje naknade za dobrovoljne vatrogasce koji nisu u
radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama na području grada Samobora.
Članak 2.
Pravo na naknadu imaju dobrovoljni vatrogasci koji nisu u radnom odnosu kada sudjeluju u vatrogasnim
intervencijama na području grada Samobora.
Visina naknade po satu rada istovjetna je prosječnoj naknadi po satu obavljanja poslova profesionalnog
vatrogasca koje ostvaruje pripadnik Javne vatrogasne postrojbe Grada Samobora u posljednja tri mjeseca
tekuće godine.
Visina naknade utvrđena u smislu prethodnog stavka predstavlja neto iznos.
Članak 3.
Pravo na isplatu naknade iz članka 2. ove Odluke ima dobrovoljni vatrogasac koji nije u radnom odnosu
pod uvjetom:
- da mu matično dobrovoljno vatrogasno društvo u pisanom obliku potvrdi kada je, gdje i koliko sati
sudjelovao u vatrogasnoj intervenciji na području grada Samobora,
- da u preslici priloži iskaznicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, tj. uvjerenje iste službe ili drugi
dokaz iz kojeg je vidljivo da je u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji imao status
nezaposlene osobe,
- da priloži uvjerenje nadležne škole, odnosno visokog učilišta kao dokaz da se u vrijeme sudjelovanja
u vatrogasnoj intervenciji nalazio na redovnom školovanju, odnosno redovnom studiranju, ukoliko
se radi o učeniku, odnosno studentu.
Članak 4.
Isplata naknade u smislu ove Odluke vršit će se iz Proračuna Grada Samobora.
Isplata naknade vršit će se putem Vatrogasne zajednice Grada Samobora, na način da će Grad Samobor
financijska sredstva isplatiti Vatrogasnoj zajednici Grada Samobora, a koja će onda ista sredstva isplatiti
dobrovoljnim vatrogascima koji ostvare pravo na naknadu.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.
KLASA: 214-01/15-01/13
URBROJ: 238-11-11/02-15-1

GRADONAČELNIK
Krešo Beljak, mag. educ. geogr., v.r.
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Na temelju članka 56. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12. – pročišćeni
tekst, 2/13. i 7/15.) i glave II. točke 4. podtočke 4.4. Programa mjera za razvoj malog gospodarstva,
poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2015. godinu (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/14., 6/15. i
9/15.), gradonačelnik Grada Samobora donio je dana 14. listopada 2015. godine sljedeći

PRAVILNIK
O DODJELI POTPORA TRADICIJSKIM I UMJETNIČKIM OBRTIMA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim pravilnikom o dodjeli potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima propisuju se korisnici potpora,
namjena i iznos potpora, kriteriji za dodjelu potpora, postupak dodjele te dokumentacija potrebna za ostvarenje
prava na potporu.
Članak 2.
Grad Samobor dodjeljivat će potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima s ciljem očuvanja kulturnog
nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti te poticanja njihovog daljnjeg razvoja.
Članak 3.
Tradicijski obrti su obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju
djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada, a koji se tehnikama proizvodnje i rada, namjenom
i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture, pa u tom smislu mogu simbolizirati lokalni, regionalni ili
nacionalni identitet.
Umjetnički obrti su obrti koji se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, dizajnom,
likovnim i drugim rješenjima uz naglašenu kreativnost i individualnost majstora obrta – umjetnika.
Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade proizvoda ili
pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u nekim fazama proizvodnje
te proizvodi koji se generacijama proizvode u obrtima, a sada se koriste kao suveniri u turističkoj ponudi.
Potpore po ovom Pravilniku namijenjene su razvoju i poticanju sljedećih djelatnosti: bačvar, bakrokotlar,
četkar, dimnjačar, košarač (izrada predmeta od slame i pruća), kovač, krovopokrivač, krznar, lončar, mlinar,
pećar (izrada i slaganje keramičkih peći), pismoslikar, postolar (ručna izrada i popravak obuće), remenar,
staklar, svjećar, medičar, licitar, tesar, tokar, tkanje na tkalačkom stanu, urar, vlasuljar, izrada suvenira na
tradicionalan način, krojač (šivanje po mjeri, popravci odjeće), kamenoklesar, puhanje stakla, brušenje stakla
i kristala, izrada vitraja, lijevanje – odljevi umjetničkih predmeta, puškar (izrada i popravak unikatnog oružja,
restauriranje (zgrada, namještaja i dr.), izrađivač glazbala, zlatovez i čipkarstvo, izrada i restauriranje narodnih
nošnji, zlatar (filigranist), ručno kovanje (umjetnička bravarija).
Pored gore navedenih djelatnosti potpore će se, prema prijedlogu povjerenstva, dodjeljivati i za razvoj
drugih tradicijskih i umjetničkih obrta.
Članak 4.
Potpore se odobravaju za pokriće dijela prihvatljivih troškova koji se odnose na:
- nabavu alata, opreme i/ili strojeva potrebnih za unapređenje proizvodnog procesa, osim nabave
repromaterijala i prijevoznih sredstava
- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ishođenje Uvjerenja o stjecanju statusa
tradicijskog/umjetničkog obrta, ispitivanje i testiranje proizvoda, inovacije u dizajnu proizvoda te
izradu ambalaže)
- edukaciju i stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu unapređenja znanja i vještina o tradicijskim
i umjetničkim obrtima
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- izradu web stranice i izradu promidžbenog materijala
- troškove sudjelovanja na sajmovima, natjecanjima i drugim manifestacijama vezanim za obrtništvo;
troškovi zakupa, uređenja i osiguranja štanda osim troškova prijevoza.
Minimalan iznos ulaganja/prihvatljivih troškova utvrđenih u stavku 1. ovog članka mora iznositi 4.000,00
kuna kako bi podnositelj ostvario pravo na potporu odnosno sufinanciranje.
II. KORISNICI POTPORA
Članak 5.
Korisnici potpora po ovom Pravilniku su obrti utvrđeni u članku 3. ovog Pravilnika čije je sjedište, kao i
obavljanje djelatnosti na području grada Samobora.
Članak 6.
Financijska sredstva potpore isplaćuju se iz Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu, za ulaganja/
prihvatljive troškove utvrđene člankom 4. ovog Pravilnika, a koja su izvršena u razdoblju od 01. siječnja 2015.
godine do dana zatvaranja javnog poziva za dodjelu sredstava potpore.
Najviši pojedinačni iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti po jednom javnom pozivu za dodjelu
potpora je 2.500,00 kn.
III. KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 7.
Povjerenstvo za dodjelu potpora umjetničkim i tradicijskim obrtima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
nakon zatvaranja objavljenog javnog poziva za dodjelu potpore, razmatra prispjele zahtjeve, ispituje valjanost
priložene dokumentacije, provodi vrednovanje/ izrađuje rang listu korisnika potpore sukladno kriterijima
utvrđenim u tablici iz članka 8. ovog Pravilnika te donosi prijedlog o korisnicima i iznosima potpora.
Na temelju prijedloga Povjerenstva gradonačelnik Grada Samobora donosi konačnu odluku o dodjeli
potpora.
Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo.
Članak 8.
Povjerenstvo će, služeći se prvenstveno ovim Pravilnikom utvrđenim kriterijima, obaviti vrednovanje,
ocjenu i odabir zahtjeva koje će predložiti gradonačelniku za dodjelu potpore.
Red br.

KRITERIJI

Bodovi

1.

Starost obrta -radionice

a) do 5 godina
b) od 5-10 godina
c) preko 10 godina

1
2
3

2.

Djelatnost obrta

a) uslužna
b) proizvodna

1
2

3.

Ostvarena priznanja na
sajmovima i izložbama

a) prva nagrada
b) druga nagrada
c) treća nagrada
d) posebna nagrada

3
2
1
1

4.

Uvjerenje o stečenom statusu tradicijskog/umjetničkog obrta

5.

Ocjena povjerenstva

BROJ 10 - 27. 11. 2015.

a) zadovoljava
b) dobar
c) izvanredan

5
1
3
5
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6.

Vlasnik obrta

a) žena
b) mladi (do 30 godina)
c) početnik (do 3 godine)
d) osoba s invaliditetom

3
3
3
3

7.

Broj zaposlenih u obrtu

a) 1 zaposlen
b) 2 zaposlena
c) 3 i više zaposlenih

1
2
3

8.

Osobe s invaliditetom
zaposlene u obrtu

a) 1 osoba
b) 2 i više osoba

1
3

Rang lista za dodjelu sredstava potpore utvrđuje se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova te se
razmjerno ostvarenom broju bodova dodjeljuju financijska sredstva, a do najvećeg iznosa utvrđenog u članku
6. ovog Pravilnika.
Pravo prvenstva pri dodjeli potpora, u slučaju izjednačenog broja bodova, imaju korisnici koji nisu koristili
potporu po ovom programu u prethodnim godinama.
Članak 9.
Gradonačelnik Grada Samobora objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora sukladno ovom Pravilniku.
U Javnom pozivu se objavljuju korisnici potpora, namjena, popis dokumentacije koja se prilaže zahtjevu
za potporu te vrijeme trajanja otvorenog javnog poziva.
Zahtjevi za potpore podnose se na propisanom obrascu, zajedno sa traženom dokumentacijom osobno u
Urudžbeni zapisnik, soba br. 2 u Gradu Samoboru ili poštom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5,
10430 Samobor, Prijava na Javni poziv – potpore tradicijskim i umjetničkih obrtima.
IV. DOKUMENTACIJA
Članak 10.
Podnositelj zahtjeva za potporu uz popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu potpore treba priložiti sljedeću
dokumentaciju:
- presliku rješenja o registraciji obrta/presliku obrtnice
- program rada obrta
- opis proizvoda s fotografijama
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznih dugovanja (ne stariju od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za potporu)
- potvrdu Grada Samobora o nepostojanju dugovanja prema Gradu Samoboru i trg. društvima
Komunalac d.o.o. i Energo Metan d.o.o. (potvrdu izdaje Upravni odjel za financije Grada Samobora)
- presliku kartice/ugovora o vođenju žiro računa podnositelja zahtjeva s IBAN brojem,
- uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta (ukoliko posjeduje)
- dokaz o kategoriji: vlasnik obrta – žena, invalid, mladi, početnik; zaposlenih osoba s invaliditetom
(ukoliko posjeduje)
- dokaz o namjenskoj potrošnji financijskih sredstava (preslika računa i/ili ugovora) za prihvatljive
troškove utvrđene člankom 4. Pravilnika
- dokaz o edukaciji ili stručnom osposobljavanju zaposlenih (ukoliko posjeduje)
- dokaze o referencama (preporuke, nagrade, članci i sl.)
- drugu dokumentaciju kojom potkrepljuje svoj zahtjev.
Zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom i/ili nemaju priloženu
svu odgovarajuću dokumentaciju neće se razmatrati.
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V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 11.
Ovaj pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

KLASA: 302-01/15-02/6
URBROJ: 238-11-11/4-15-3

GRADONAČELNIK
Krešo Beljak, mag. educ. geogr., v.r.

3

Na temelju članka 56. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 7/12. –pročišćeni
tekst, 2/13. i 7/15.) i glave II. točke 6. podtočke 6.4. Programa mjera za razvoj malog gospodarstva,
poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2015. godinu (Službene vijesti Grada Samobora br. 9/14., 6/15. i
9/15.), gradonačelnik Grada Samobora donio je dana 14. listopada 2015. godine sljedeći

PRAVILNIK
O POTPORAMA PROGRAMIMA NOVIH TEHNOLOGIJA I INOVACIJA
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Grad Samobor dodjeljivat će potpore inovatorima sa svog područja s ciljem zaštite neregistriranih inovacija
te unapređenja već registriranih i zaštićenih inovacija i dovođenja inovacije do faze prototipa.
Svrha ove mjere je poticanje inovatorstva na području grada Samobora s ciljem stvaranja proizvoda za
stavljanje na tržište.
Provođenjem ovog Pravilnika želi se potaknuti što veći broj inovatora na ostvarivanje inovacije u tržišnom
smislu, te na primjenu postojećih resursa inovatorstva kao važan dio u stvaranju prepoznatljivih proizvoda.
Članak 2.
Potpore se odobravaju za pokriće dijela prihvatljivih troškova koji se odnose na:
- zaštitu industrijskog vlasništva u zemlji i inozemstvu (pretraga stanja tehnike, ispitivanje uvjeta za
priznanje patenta za domaću prijavu; podnošenje međunarodne PCT prijave patenta; pretraživanje i
prethodno ispitivanje do nacionalne faze zaštite – u inozemstvu)
- ispitivanje, ocjenu izvodljivosti inovacije i izradu tehničke dokumentacije za izradu prototipa
(stručno i ekonomsko mišljenje – tržišna analiza inovacije)
- izradu i ispitivanje prototipa
- izlaganje inovacije na sajmovima.
Minimalni iznos ulaganja/prihvatljivih troškova iz stavka 1. ovog članka mora iznositi 4.000,00 kuna
kako bi podnositelj ostvario pravo na potporu odnosno sufinanciranje.
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II. KORISNICI POTPORE
Članak 3.
Korisnici potpore su obrti i trgovačka društva koja razvijaju i promoviraju nove tehnologije i inovacije u
gospodarske svrhe, a čije je sjedište na području grada Samobora.
Članak 4.
Financijska sredstva potpore isplaćuju se iz Proračuna Grada Samobora za 2015. godinu, za ulaganja/
prihvatljive troškove utvrđene člankom 2. ovog Pravilnika, a koja su izvršena u razdoblju od 01. siječnja 2015.
godine do dana zatvaranja javnog poziva za dodjelu sredstava potpore.
Najviši pojedinačni iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti po jednom javnom pozivu za dodjelu
potpora je 2.500,00 kn.
III. KRITERIJI I POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 5.
Povjerenstvo za dodjelu potpora novim tehnologijama i inovacijama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo)
nakon zatvaranja objavljenog javnog poziva za dodjelu potpore, razmatra prispjele zahtjeve, ispituje valjanost
priložene dokumentacije, provodi vrednovanje/izrađuje rang listu korisnika potpore sukladno kriterijima
utvrđenim u tablici iz članka 6. ovog Pravilnika te donosi prijedlog o korisnicima i iznosima potpora.
Na temelju prijedloga Povjerenstva gradonačelnik Grada Samobora donosi konačnu odluku o dodjeli
potpora.
Administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo.
Članak 6.
Povjerenstvo će, služeći se prvenstveno ovim Pravilnikom utvrđenim kriterijima, obaviti vrednovanje,
ocjenu i odabir zahtjeva koje će predložiti gradonačelniku za dodjelu potpore.
KRITERIJI:

Broj
bodova

I.

ZAŠTITA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

1.

Patent/industrijsko obličje dodijeljen DZIV-u

4

2.

Prijava patenta (industrijskog obličja objavljena u „Hrvatskom glasniku
intelektualnog vlasništva), ali nije dodijeljena zaštita

3

3.

Prijava patenta (industrijskog obličja) podnesena u DZIV-u ili u
inozemstvu, ali nije objavljena

2

4.

Tehničko rješenje nije moguće zaštiti niti jednim oblikom industrijskog
vlasništva (patent, industrijsko obličje…) realizacija ostvariva

1

5.

Tehničko rješenje nije moguće zaštiti niti jednim oblikom industrijskog
vlasništva (patent, industrijsko obličje…) realizacija nije ostvariva

0

II.

TRŽIŠNA PROCJENA INOVACIJE

1.

Potpisan ugovor s kupcima – komercijalna procjena dobra

2

2.

Potpisano pismo namjere ili ponuda kupcima

1

3.

Bez zaključenja ugovora

0
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III.

STATUS PREDLAGAČA INOVACIJE

1.

Poduzetnik

2

2.

Ostalo

1

IV.

IZLOŽBE I PRIZNANJA

1.

Zlatno, Grand Prix ili odgovarajuće odličje

3

2.

Srebrno odličje

2

3.

Diplome i priznanja

1

4.

Inovacija bez nagrade i priznanja

0

V.

FAZA RAZVOJA INOVACIJE

1.

Inovacija je u korištenju

6

2.

Ispitan je prototip i verificirani su tehnički podaci za serijsku proizvodnju

5

3.

Izrađen je prototip (uzorak)

4

4.

Postoji tehničko-tehnološka dokumentacija inovacije

3

5.

Postoji tehnički crtež inovacije

2

6.

Postoje skice inovacije

1

Rang lista za dodjelu sredstava potpore utvrđuje se s obzirom na najveći broj osvojenih bodova te se
razmjerno ostvarenom broju bodova dodjeljuju financijska sredstva, a do najvećeg iznosa utvrđenog u članku
4. ovog Pravilnika.
Pravo prvenstva pri dodjeli potpora, u slučaju izjednačenog broja bodova, imaju korisnici koji nisu koristili
potporu po ovom programu u prethodnim godinama.
Članak 7.
Gradonačelnik Grada Samobora objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora sukladno ovom Pravilniku.
U Javnom pozivu se objavljuju korisnici potpora, namjena, popis dokumentacije koja se prilaže zahtjevu
za potporu te vrijeme trajanja otvorenog javnog poziva.
Zahtjevi za potpore podnose se na obrascu, zajedno sa traženom dokumentacijom osobno u Urudžbeni
zapisnik, soba br. 2 u Gradu Samoboru ili poštom na adresu Grad Samobor, Trg kralja Tomislava 5, 10430
Samobor, „Prijava na Javni poziv – potpore programima novih tehnologija i inovacija“.
IV. POPIS DOKUMENTACIJE
Članak 8.
Podnositelj zahtjeva za potporu uz popunjen obrazac zahtjeva za dodjelu potpore treba priložiti sljedeću
dokumentaciju:
- presliku rješenja obrtnice/za obrtnike ili izvadak iz sudskog registra/za trgovačka društva
- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju poreznih dugovanja (ne stariju od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za potporu)
- potvrdu Grada Samobora o nepostojanju dugovanja prema Gradu Samoboru i trg. društvima
Komunalac d.o.o. i Energo Metan d.o.o. (potvrdu izdaje Upravni odjel za financije Grada Samobora)
- kratki opis inovacije sa fotografijama (prikaz tehničkog rješenja, prednosti, način primjene i dr.)
- dokaz o pokrenutoj ili dodijeljenoj zaštiti industrijskog vlasništva (podnesena prijava u Državnom
zavodu za intelektualno vlasništvo ili dodijeljena isprava za patent, industrijsko obličje i dr.)
- dokaz o namjenskoj potrošnji sredstava (preslika računa i/ili ugovora) za prihvatljive troškove
utvrđene u članku 2. ovog Pravilnika
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- popis priznanja i nagrada (presliku izvornog dokumenta)
Zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom i/ili nemaju priloženu
svu odgovarajuću dokumentaciju neće se razmatrati.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Ovaj pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

KLASA: 302-01/15-02/7
URBROJ: 238-11-11/4-15-3
GRADONAČELNIK
Krešo Beljak, mag. educ. geogr., v.r.

4

Temeljem članka 56. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 7/12 - pročišćeni
tekst, 2/13 i 7/15), gradonačelnik Grada Samobora nakon provedene 126. sjednice Kolegija održane 14.
listopada 2015. godine, pod točkom 11. dnevnog reda donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
1. U Povjerenstvo za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima za 2015. godinu imenuju se:
- Sanja Horvat Iveković, dipl. iur., zamjenica gradonačelnika - za predsjednicu
- Nikica Matan, mag. iur., tajnik Udruženja obrtnika Samobor - za člana
- Martina Delišimunović, dipl. iur., viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvo u
Upravnom odjelu za gospodarstvo - za članicu.
2. Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog Zaključka je vrednovanje pristiglih zahtjeva, analiza
opravdanosti te utvrđivanje zadovoljenja kriterija za odobrenje potpore.
Po završetku vrednovanja, Povjerenstvo upućuje gradonačelniku Grada Samobora prijedlog o
korisnicima i iznosu svake pojedine potpore.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora.
4. Za daljnju realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo.
KLASA: 022-05/15-01/43
URBROJ: 238-11-03/5-15-12

GRADONAČELNIK
Krešo Beljak, mag. educ. geogr., v.r.

16

BROJ 10 - 27. 11. 2015.

SLU@BENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

5

Temeljem članka 56. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora broj 7/12 - pročišćeni
tekst, 2/13 i 7/15), gradonačelnik Grada Samobora nakon provedene 126. sjednice Kolegija održane 14.
listopada 2015. godine, pod točkom 10. dnevnog reda donosi sljedeći

ZAKLJUČAK
1. U Povjerenstvo za dodjelu potpora programima novih tehnologija i inovacija za 2015. godinu
imenuju se:
- Sanja Horvat Iveković, dipl. iur., zamjenica gradonačelnika - za predsjednicu
- Nikica Matan, mag. iur., tajnik Udruženja obrtnika Samobor - za člana
- Martina Delišimunović, dipl. iur., viša stručna suradnica za razvojne projekte i gospodarstvo u
Upravnom odjelu za gospodarstvo - za članicu.
2. Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog Zaključka je vrednovanje pristiglih zahtjeva, analiza
opravdanosti te utvrđivanje zadovoljenja kriterija za odobrenje potpore.
Po završetku vrednovanja, Povjerenstvo upućuje gradonačelniku Grada Samobora prijedlog o
korisnicima i iznosu svake pojedine potpore.
3. Ovaj Zaključak objavit će se u Službenim vijestima Grada Samobora.
4. Za daljnju realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo.

KLASA: 022-05/15-01/43
URBROJ: 238-11-03/5-15-11

GRADONAČELNIK
Krešo Beljak, mag. educ. geogr., v.r.
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OSTALI AKTI
1

Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02,
47/10, 80/10 i 93/11), Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Samobora na konstituirajućoj sjednici održanoj
23. studenog 2015. godine donosi

STATUT
VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE
GRADA SAMOBORA
I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Samobora (dalje u tekstu: Vijeće) je institucija manjinske
samouprave Srba na području Grada Samobora radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju•lokalnim
poslovima u jedinicama lokalne samouprave.
Članak 2.
Temelj osnivanja Vijeća su:
- članci 3., 14., 15. i 43. Ustava Republike Hrvatske, u kojima je proklamirano načelo da su sloboda,
jednakost i nacionalna ravnopravnost najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske,
a koje pripadaju građanima Republike Hrvatske neovisno od njihovog nacionalnog, vjerskog ili
drugog porijekla, da su u Republici Hrvatskoj ravnopravni pripadnici svih naroda ili manjina, te da
se jamči pravo na slobodno udruživanje radi zaštite ili zauzimanja za politička, nacionalna, kulturna,
socijalna, ekonomska i druga prava i ciljeve
- Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: Ustavni zakon),
kojima se uz ostalo priznaje pravo na slobodu izražavanja, pravo etničkih i nacionalnih zajednica ili
manjina na samoorganiziranje i udruživanje radi ostvarivanja svojih nacionalnih i drugih interesa u
skladu s Ustavom i Ustavnim zakonom, te zaštita ravnopravnog učestvovanja u javnim poslovima i
uživanja političkih, ekonomskih, kulturnih i drugih prava
- paragraf 9. pisma Vlade Republike Hrvatske od 13. siječnja 1997. godine Vijeću sigurnosti
Ujedinjenih nacija o dovršenju mirne reintegracije područja pod prijelaznom upravom Ujedinjenih
nacija ¬ UNTAES (u daljem tekstu: Pismo Vlade Republike Hrvatske), kojim je utvrđeno da
pripadnici srpske etničke zajednice mogu osnovati Vijeće srpske etničke zajednice
- međunarodni akti o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničkih i nacionalnih zajednica
ili manjina (Povelja Ujedinjenih naroda, Opća deklaracija o pravima čovjeka; Međunarodni pakt
o građanskim i političkim pravima; Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim
pravima; Dokumenti KESS/OESS: Završni akt Konferencije o sigurnosti i suradnji u Europi, Pariška
povelja za Novu Europu i drugi dokumenti KESS /OESS koji se odnose na prava čovjeka, posebice
Dokument kopenhaškog sastanka KESS o ljudskoj dimenziji i Dokument moskovskog sastanka
KESS o ljudskoj dimenziji; Konvencija Vijeća Europe o zaštiti prava čovjeka i osnovnih sloboda te
protokoli uz tu Konvenciju; Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije,
Konvencija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida; Konvencija o pravima djeteta i drugi
međunarodni akti koje je Republika Hrvatska preuzela, potpisala ili ih je dužna potpisati kao zemlja
članica Ujedinjenih nacija i Vijeća Europe i drugih međunarodnih organizacija i institucija), a tiču
se osnovnih prava i sloboda čovjeka i građanina i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina
i koji po članku 141. Ustava čine dio pravnog poretka Republike Hrvatske
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Članak 3.
Vijeće je povijesno utemeljeno na dokumentima koji su kroz nekoliko stoljeća potvrđivali pravo Srba s
područja današnje Republike Hrvatske na personalnu autonomiju, uključujući i pravo na održavanje narodnih
i crkvenih sabora, i drugih vidova narodnog predstavništva, a posebno:
- dokumenti vladara iz 1690., 1691., 1695., 1706., 1713., 171 5. , 1732., 1743., te dokument
(Rescriptum Declaratorium) iz 1779. godine
- zakonski članci iz 1790., 1848. i 1868. godine
- carski Reskript (Ukaz) od 10. kolovoza 1868. godine
- zakon od 14. svibnja 1887. godine Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije i drugi akti
Sabora Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije donijeti u periodu djelovanja tog Sabora od 1848.
do 1918. godine, a koji se odnose na prava Srba u Trojednoj Kraljevini
- dokumenti Nacionalnog vijeća Slovenaca, Hrvata i Srba iz 1918. godine
- dokumenti Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Hrvatske (ZAVNOH) koji
potvrđuje Srbe iz Hrvatske zajedno sa Hrvatima kao konstituente u formiranju ZAVNOH-a i u
donošenju svih njegovih dokumenata kojima je tokom antifašističkog i narodnooslobodilačkog rata
(1941.-1945. godine) uspostavljena Republika Hrvatska (uz formiranje i djelovanje Srpskog kluba
vijećnika o okviru ZAVNOH-a) i koji čine temelj ustavno-pravnog sistema Republike (NR/SR)
Hrvatske, u vremenu nakon Drugog svjetskog rata
Vijeće djeluje na načelu tretiranja prava Srba u Republici Hrvatskoj kao neotuđivih ljudskih i građanskih
prava u skladu s ustavno - pravnim sistemom Republike Hrvatske i relevantnim međunarodnim dokumentima,
te uz uvažavanje višestoljetnih tradicija personalne autonomije Srba u Hrvatskoj polazeći od prava etničkih i
nacionalnih zajednica ili manjina na slobodno izražavanje nacionalnih prava, a uz puno uvažavanje neovisnosti,
jedinstvenosti, teritorijalne cjelovitosti i ustavno-pravnog uređenja Republike Hrvatske.
Članak 4.
Puni naziv Vijeća na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu glasi: Vijeće srpske nacionalne manjine Grada
Samobora, a skraćeni naziv je VSNM SAMOBOR.
Puni naziv Vijeća na srpskom jeziku i pismu i ćiriličnom glasi: Веће српске националне мањине, a
skraćeni naziv je BCHM САМОБОР.
Vijeće može koristi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Council of Serb National Minority Samobor, a
skraćeni naziv je CSNM SAMOBOR.
Članak 5.
Sjedište Vijeća je u Gradu Samoboru, Perkovčeva 59.
Adresu sjedišta Vijeće utvrđuje posebnom odlukom.
Vijeće djeluje na području Grada Samobora.
Članak 6.
Vijeće je neprofitna pravna osoba.
Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo
nadležno za poslove opće uprave.
Vijeće ima pečat.
Pečat je okruglog oblika i ima promjer 40 mm. U gornjem dijelu pečata otisnute su riječi VIJEĆE SRPSKE
NACIONALNE MANJINE GRADA SAMOBORA. U donjem dijelu pečata otisnute su riječi VIJEĆE
SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA SAMOBORA na ćirličnom pismu.
Vijeće posebnom odlukom, uređuje oblik, broj i način upotrebe pečata Vijeća.
Članak 7.
Vijeće koristi znamenja i simbole te obilježava praznike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.
Znamenja, simbole te praznike srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj utvrđuje koordinaciono
tijelo Vijeća, sukladno odredbama članka 33. Ustavnog zakona, posebnom odlukom.
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Vijeće, posebnom odlukom, uređuje način korištenja znamenja i simbola odnosno obilježavanja praznika
srpske nacionalne manjine na području svog djelovanja.
Članak 8.
Vijeće ima Krsnu slavu.
Krsna slava Vijeća određuje se posebnom odlukom.
Na dan svog zaštitnika, Vijeće slavi Krsnu slavu prema srpskim vjerskim i narodnim običajima.
II. CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA
Članak 9.
Ciljevi Vijeća su:
- afirmiranje i ostvarivanje nacionalnih, kulturnih, prosvjetnih, socijalnih, ekonomskih i svih drugih
osobnih i ekonomskih prava i interesa Srba
- zaštita i unapređenje nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta Srba
- stvaranje uvjeta za rad postojećih i osnivanje i razvoj novih organizacija i institucija od interesa za
Srbe na području djelovanja Vijeća
- razvijanje suradnje unutar srpske nacionalne zajednice, suradnja srpske nacionalne zajednice i
ostalih naroda odnosno nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, te suradnje srpskih nacionalnih
organizacija i institucija s drugim nacionalnim organizacijama i institucijama u Republici Hrvatskoj
- suradnja i razvijanje odnosa sa Srbima izvan Republike Hrvatske, posebno razvijanje suradnje
sa raseljenim Srbima porijeklom s prostora Republike Hrvatske radi zaštite njihovih građanskih
i političkih prava i unapređenja njihovog nacionalnog, kulturnog, jezičnog i vjerskog identiteta,
odnosno onih njegovih vrijednosti koje su zajedničke Srbima porijeklom s područja Republike
Hrvatske
Članak 10.
U ostvarivanju svojih ciljeva Vijeće surađuje s državnim tijelima Republike Hrvatske, s tijelima
lokalne uprave i samouprave, te vladinim i nevladinim organizacijama i institucijama kao i međunarodnim
organizacijama i institucijama i u vezi s tim provodi slijedeće djelatnosti:
- predlaže tijelima lokalne odnosno područne samouprave mjere za unaprjeđenje položaja nacionalne
manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za srpsku
nacionalnu manjinu
- ističe kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave
- dobiva obavijesti o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinica
lokalne samouprave, a koja se odnose na položaj srpske nacionalne manjine
- daje mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj
razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja
- razmatra i zauzima stavove o zakonima i drugim propisima (uključujući prijedloge zakona i drugih
propisa u toku njihova donošenja) kojima se uređuju nacionalna prava, osnovne slobode čovjeka i
građanina (izborni sistem, ustrojstvo, nadležnost i način rada državnih tijela, te lokalna samouprava
i druga pitanja od interesa za srpsku etničku zajednicu) i ostvarivanje građanskih, osobnih,
ekonomskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda Srba iz Republike Hrvatske i njihove
pune ravnopravnosti u Republici Hrvatskoj i daje svoje prijedloge, mišljenja, predstavke i inicijative
tijelima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti Republike Hrvatske
- prati provođenje politike nacionalne ravnopravnosti, zaštite i unapređenja nacionalnog, kulturnog,
jezičnog i vjerskog identiteta Srba i podnosi lokalnim vlastima na području svog djelovanja, odnosno
nadležnim državnim tijelima i institucijama prijedloge, preporuke i daje svoja mišljenja s tim u vezi
- daje svoje prijedloge, preporuke i mišljenja u vezi s ostvarivanjem prava na odgovarajuću zastupljenost
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u državnim tijelima, tijelima lokalne samouprave i javnim službama, u skladu s Ustavnim zakonom,
drugim zakonima i odlukama, te međunarodnim aktima koje je prihvatila Republika Hrvatska, a tiču
se prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina na odgovarajuće sudjelovanje i zastupljenost u
javnim poslovima, uključujući i poslove koji se odnose na zaštitu i unapređenje položaja etničkih i
nacionalnih zajednica ili manjina
- surađuje s organizacijama i institucijama Ujedinjenih naroda, Vijeća Europe, Europske Unije,
OESS i drugim međunarodnim organizacijama i institucijama koje u svom radu ostvaruju, kao dio
svojih redovnih aktivnosti, kontakte s predstavnicima etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina te
njihovim organizacijama i institucijama
III. IZBORI, PRAVA I OBVEZE VIJEĆNIKA
Članak 11.
Članove Vijeća biraju neposredno tajno glasovanjem pripadnici srpske nacionalne manjine s prebivalištem
na području grada Samobora.
Mandat vijećnika traje 4 godine.
Kandidate za vijećnike mogu predlagati udruge srpske nacionalne manjine ili najmanje 30 pripadnika
srpske nacionalne manjine s područja djelovanja Vijeća.
Na postupak izbora vijećnika shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova
predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 12.
Vijećnik ima sljedeća prava i dužnosti:
- sudjelovati u radu sjednica Vijeća i na njima raspravljati i glasati
- sudjelovati u izvršavanju ciljeva Vijeća i doprinositi ostvarivanju njegovih djelatnosti
- sudjelovati na sjednicama radnih tijela Vijeća i na njima govoriti, a u radnim tijelima kojih je član i
glasati
- biti obaviješteni o radu i materijalno - financijskom poslovanju Vijeća
- davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Vijeća i njegovih tijela
- pridržavati se odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća
- čuvati podatke koje saznaju u obavljanju vijećničke dužnosti, a koji nose oznaku tajnosti
- čuvati i podizati ugled Vijeća
Vijećnik može imati i druga prava i dužnosti utvrđena odredbama ovoga Statuta ili drugim aktima Vijeća.
Članak 13.
Vijećniku prestaje vijećnički mandat:
- ako podnese ostavku
- ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost
- ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od
6 mjeseci
- smrću
Kada se po odredbama zakona i ovoga Statuta ispune uvjeti za prestanak vijećničkog mandata, vijećnički
mandat prestaje vijećniku danom kada je odluku o prestanku mandata donijelo Vijeće.
U slučaju smrti, vijećniku prestaje vijećnički mandat danom smrti.
Nakon isteka mandata Vijeća vijećnici nastavljaju obavljati svoje dužnosti i ovlasti do konstituiranja
novog saziva Vijeća.
Danom konstituiranja Vijeća prestaje mandat članovima prethodnog saziva Vijeća.
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IV. ORGANIZACIJA, SASTAV I TIJELA VIJEĆA
Članak 14.
Sukladno članku 24. stavku 2. Ustavnog zakona u vijeće nacionalne manjine grada bira se 15 vijećnika.
Vijeće može biti sastavljeno i od manjeg broja članova vijeća sukladno provedenim izborima za članove vijeća
nacionalnih manjina.
Vijeće može raspravljati i odlučivati ako je na sjednici prisutna većina vijećnika, a odlučuje većinom
glasova prisutnih članova.
Vijeće većinom glasova svih vijećnika donosi statut, poslovnik, program rada, financijski plan, završni
račun; odlučuje o izboru i razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika Vijeća, te u drugim slučajevima
propisanim zakonom, ovim statutom i Poslovnikom.
Vijeće može, u slučaju hitnosti, odlučivati i dopisno, odnosno elektronskim putem. Uvjeti i procedura
tako organiziranog odlučivanja uređuju se Poslovnikom. O pitanjima za koja je potrebna većina glasova svih
članova vijeća ne može se odlučivati dopisno odnosno elektronskim putem.
Vijeće odlučuje javnim glasanjem, osim u slučajevima izbora i razrješenja predsjednika, zamjenika
predsjednika i potpredsjednika ili kada tajno glasanje zatraži predsjednik ili 1/5 vijećnika.
Članak 15.
Sjednicu Vijeća saziva predsjednik najmanje jednom u 3 mjeseca. Sjednica se saziva pisanim putem,
najmanje 7 dana prije planiranog održavanja.
Izuzetno, u hitnim slučajevima, Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu materijala neposredno
na sjednici.
Članak 16.
Predsjednik će sazvati izvanrednu sjednicu Vijeća u roku od 30 dana od dana kada to zatraži 1/3 vijećnika.
Zahtjev za sazivanje izvanredne sjednice dostavlja se predsjedniku pisanim putem, a obavezno sadrži:
obrazloženje zahtjeva za sazivanjem izvanredne sjednice, prijedlog dnevnog reda, materijale za pojedine točke
dnevnog reda i potpise predlagača.
Ukoliko predsjednik ne sazove sjednicu u roku i s dnevnim redom koji je određen u zahtjevu za sazivanje,
sjednicu će sazvati vijećnik ovlašten od svih podnositelja zahtjeva.
Članak 17.
Vijeće ima sljedeća prava i dužnosti:
- donijeti i tumačiti Statut
- donijeti i tumačiti Poslovnik
- donijeti Program rada
- donijeti Financijski plan
- donijeti Završni račun
- donosi odluku o načinu obavljanja stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova
- donosi odluku o profesionalnom angažmanu za potrebe Vijeća te o nagradama i naknadama za
profesionalni angažman
- donosi odluku o adresi sjedišta Vijeća
- donosi odluku o oblicima suradnje sa vijećima drugih nacionalnih manjina, nevladinim organizacijama
i drugim organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu
- bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika
- imenuje i razrješava, na prijedlog predsjednika, predsjednike radnih tijela
- potvrđuje imenovanje i razrješenje članova radnih tijela
- predlaže članove Savjeta za nacionalne manjine iz reda članova vijeća nacionalnih manjina
- razmatra i usvaja izvještaje svih tijela koje bira i imenuje
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- odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća
- odlučuje o priznanjima i nagradama
- obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti sukladno zakonu i ovom Statutu
Pravo predlaganja akata odluka iz nadležnosti Vijeća ima svaki vijećnik.
Članak 18.
Vijećnici imaju pravo na naknadu troškova koji su nastali u vezi s radom u Vijeću i nagradu sukladno
Ustavnom zakonu.
Članak 19.
Tijela Vijeća su:
- Predsjednik
- Zamjenik predsjednika
- Predsjedništvo Vijeća
Vijeće može po potrebi osnivati radna tijela.
Na prijedlog nekog od odbora, Vijeće može osnivati i pododbore te im odrediti prava i obaveze iz područja
nadležnosti pojedinog odbora. Pododbori za svoj rad odgovaraju Vijeću.
Za obavljanje određenih poslova i zadataka Vijeće može osnovati privremena radna tijela, čija se
nadležnost, sastav i organizacija rada uređuju aktom o osnivanju.
Organizacija i način rada Vijeća detaljnije se uređuje Poslovnikom.
Članak 20.
Vijeće ima predsjednika.
Predsjednik se bira iz reda vijećnika, tajnim glasanjem na razdoblje od 4 godine.
Za izbor ili razrješenje predsjednika potrebna je većina glasova od ukupnog broja vijećnika.
Kad to zatraži pisanim putem 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju predsjednika.
Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.
Članak 21.
Prava i dužnosti predsjednika Vijeća:
- predstavlja i zastupa Vijeće
- saziva i predsjeda sjednicama Vijeća
- predlaže dnevni red sjednice Vijeća
- brine o postupku donošenja te utvrđuje pročišćeni tekst općih i drugih akata
- usklađuje suradnju sa vijećima drugih nacionalnih manjina na području djelovanja Vijeća
- na prijedlog predsjednika radnih tijela imenuje i razrješava članove radnih tijela
- imenuje i razrješava radna tijela
- potpisuje opće i druge akte koje donosi Vijeće
- potpisuje financijske dokumente i nalogodavac je financijskog plana Vijeća
- odobrava putovanja vijećnika u funkciji predstavljanja Vijeća u zemlji i inozemstvu, vodeći računa
o raspoloživim sredstvima
- podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća
- brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti vijećnika
- brine o javnosti rada Vijeća i određuje koji se dokumenti i podaci smatraju tajnima
- brine o vođenju dokumentacije o radu i čuvanju arhive Vijeća
- brine o vođenju, verifikaciji i čuvanju zapisnika sjednica Vijeća
- obavlja i druge poslove određene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća
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Članak 22.
Vijeće ima zamjenika predsjednika.
Vijeće zamjenika predsjednika bira iz reda vijećnika, tajnim glasanjem na razdoblje od 4 godine.
Za izbor ili razrješenje zamjenika predsjednika potrebna je većina glasova od ukupnog broja vijećnika.
Kada to zatraži pisanim putem 1/3 vijećnika, Vijeće odlučuje o razrješenju zamjenika predsjednika.
Zamjenik predsjednika za svoj rad odgovara Vijeću.
Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika Vijeća u obavljanju njegovih dužnosti u slučaju njegove
odsutnosti ili spriječenosti.
Uvjeti i postupak u kojima zamjenik predsjednika preuzima obavijanje dužnosti predsjednika uređuju se
Poslovnikom.
Zamjenik predsjednika pomaže predsjedniku u obavljanju njegovih dužnosti te obavlja poslove iz njegovog
djelokruga za koje ga on ovlasti.
Članak 23.
Vijeće ima Predsjedništvo.
Predsjedništvo je izvršno i koordinacijsko tijelo Vijeća.
Predsjedništvo čine predsjednik i zamjenik predsjednika, a predsjednici radnih tijela Vijeća mogu
sudjelovati u radu Predsjedništva.
Predsjednik Vijeća po funkciji je i predsjednik Predsjedništva.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Vijeću.
Predsjedništvo ima sljedeća prava i dužnosti:
- koordinira pripreme sjednice Vijeća
- razmatra sva pitanja iz nadležnosti Vijeća te priprema i predlaže Vijeću akte i odluke iz njegove
nadležnosti
- prati i usmjerava rad stalnih i privremenih radnih tijela Vijeća i daje prijedloge za unapređenje
njihovog rada, te koordinira aktivnosti na kojima djeluje dva ili više radnih tijela
- koordinira realizaciju odluka Vijeća
Predsjedništvo obavlja i druge poslove određene ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.
Organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za djelovanje Predsjedništva uređena su Poslovnikom.
V. IMOVINA, FINANCIRANJE I STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA
Članak 24.
Vijeće kao dobar domaćin raspolaže svojom imovinom.
Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
Imovinu Vijeća čine nekretnine i pokretnine.
Imovina Vijeća mora biti evidentirana u poslovnim knjigama sukladno važećim propisima.
U slučaju prestanka rada Vijeća, imovina Vijeća daje se na upravu i čuvanje Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Imovinu predanu na upotrebu i čuvanje Srpska pravoslavna crkva će vratiti Vijeću odmah po obnovi njegovog
djelovanja.
Članak 25.
Jedinica lokalne samouprave, sukladno Ustavnom zakonu, osigurava sredstva za rad Vijeća uključujući
sredstva za obavljanje administrativnih poslova, a mogu osigurati i sredstva za provođenje određenih aktivnosti
utvrđenih programom rada Vijeća.
Materijalna i financijska sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz slijedećih izvora:
- dotacija iz državnog proračuna Republike Hrvatske
- sredstava dobivenih od međunarodnih organizacija i institucija
- donacija
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- poklona
- nasljedstva
- vlastitih prihoda
- ostalih prihoda u skladu sa zakonom
Financijsko poslovanje Vijeća mora biti evidentirano u poslovnim knjigama i vođeno u skladu sa važećim
propisima koji uređuju poslovanje neprofitnih organizacija.
Vijeće poslovanje obavlja preko sustava gradske riznice Grada Samobora.
Vijeće svojim aktom može prema potrebi detaljnije urediti materijalno i financijsko poslovanje Vijeća.
Prihodi i rashodi Vijeća utvrđuju se financijskim planom, a financiranje se provodi prema financijskom
planu i odlukama Vijeća.
Eventualni višak primitaka nad izdacima (dobit) prenosi se u sljedeću godinu i koristi za financiranje rada
Vijeća.
Članak 26.
Za obavljanje stručnih, administrativnih, materijalno - financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje
potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu.
Stručnu službu čine jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje navedenih poslova.
Posebnim aktima Vijeće uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući
prava i odgovornosti angažiranih osoba.
Vijeće može, posebnim ugovorom, Stručnu službu organizirati u suradnji sa drugim vijećima, nacionalnim
organizacijama i institucijama Srba, tijelima lokalne odnosno područne samouprave ili na drugi način.
Posebnim ugovorom će biti uređena sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući
prava i odgovornosti angažiranih osoba.
VI. JAVNOST RADA
Članak 27.
Rad Vijeća je javan.
Radi ostvarivanja načela javnosti rada može se omogućiti predstavnicima sredstava javnog informiranja
da neposredno prate rad Vijeća ili se o tome mogu davati priopćenja.
Za ostvarivanje načela javnosti brine se predsjednik.
Radi ostvarivanja javnosti rada Vijeća mogu se izdavati publikacije i bilteni ili osnovati stalna sredstva
informiranja.
VII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 28.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim vijestima Grada Samobora.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
SRPSKE NACIONALNE MANJINE
Miloš Osman, v.r.
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Na temelju čl. 16. Zakona o Savjetima mladih (Narodne novine, 41/14) i čl. 16. Odluke o osnivanju
Savjeta mladih Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 4/14), na svojoj 12. sjednici održanoj
13.10.2015.g. Savjet mladih Grada Samobora donosi

PROGRAM RADA
SAVJETA MLADIH GRADA SAMOBORA ZA 2016. GODINU
Uvodne napomene
Savjet mladih Grada Samobora (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) jest savjetodavno tijelo Gradskog vijeća
Grada Samobora, koje je osnovano s ciljem aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Samobora.
Djelokrug rada Savjeta mladih uređen je člankom 13. Zakona o Savjetima mladih (NN 41/14) te člankom 11.
Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora, 4/14). U okviru svog
djelokruga, Savjet mladih:
(1) raspravlja na sjednicama savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad savjeta mladih, te o pitanjima
iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade
(2) u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja
za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na
području jedinice lokalne samouprave, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje
položaja mladih na području jedinice lokalne samouprave te način rješavanja navedenih pitanja
(3) putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera,
programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području
jedinice lokalne samouprave davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od
interesa za mlade
(4) sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja
i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje
programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih
(5) potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih,
međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj, te suradnju i razmjenu iskustava s
organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja
(6) predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi
ostvarivanja programa rada savjeta mladih
(7) po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave
na sjednice savjeta mladih
(8) potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih
i za mlade, te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja
organizacija mladih i za mlade
(9) obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.
Savjet mladih Grada Samobora u 2016. godini djeluje u sljedećem sastavu: Romina Galović, Tomislav
Slavina, Filip Agnić, Ivica Bašić, Matijas Bišćan, Irena Matković, Petra Babojelić, Patricija Keserić i Borna
Glückselig.
Sukladno članku 19. Zakona o Savjetima mladih te članku 18. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada
Samobora, Savjet mladih donosi Program rada za svaku kalendarsku godinu te ga podnosi na odobravanje
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Gradskom vijeću do 30. rujna tekuće godine. Programom rada određuju se temeljna načela djelovanja i
smjernice budućeg rada te se utvrđuju programske i druge aktivnosti potrebne za njihovo ostvarivanje. Rad
i djelovanje Savjeta mladih usmjereno je na ostvarivanje ciljeva propisanih ovim Programom i mora biti u
suglasnosti s njegovim sadržajem.
Sastavni dio ovog Programa jest i financijski plan izvršenja Programa rada Savjeta mladih Grada Samobora
za 2016.g., u kojem su navedene konkretne aktivnosti i potrebna financijska sredstva za njihovu provedbu.
Akti na kojima se temelji djelovanje Savjeta mladih
Osnovni akt na kojem se temelji djelovanje Savjeta mladih jest Zakon o Savjetima mladih (NN 41/14).
Uz navedeni Zakon te Odluku o osnivanju Savjeta mladih Grada Samobora, kao i Poslovnik o radu Savjeta
mladih Grada Samobora, djelovanje Savjeta mladih temelji se na slijedećim aktima:
(1) Europska strategija za mlade, koja se temelji na dvojnom pristupu ulaganja u mlade i osnaživanja
mladih. Njezini krajnji ciljevi su osiguravanje većeg broja resursa za razvoj političkih područja
koja u svakodnevnom životu utječu na mlade te poboljšanje njihove dobrobiti, kao i promicanje
potencijala mladih u svrhu obnavljanja društva i pridonošenja europskim vrijednostima i ciljevima.
Savjet mladih će svoje djelovanje temeljiti na njenim osnovnim smjernicama, prije svega na stvaranju
više mogućnosti za mlade u obrazovanju i zapošljavanju, poboljšanju pristupa i punog sudjelovanja
svih mladih ljudi u društva te poticanju međusobne solidarnosti između društva i mladih.
(2) Europska povelja o sudjelovanju mladih u lokalnom i regionalnom životu, prema kojoj lokalne
i regionalne vlasti, kao vlasti koje su najbliže mladoj osobi, trebaju unaprijeđivati participaciju
mladih i osigurati ne samo da mladi budu informirani i uče o demokraciji i pravima i dužnostima
građana već i da dobiju priliku da ih sprovode u djelo. Svaka politika ili akcija osmišljena kako bi
se potakla participacija mladih mora osigurati da se kulturno okruženje odlikuje poštovanjem prema
mladima te mora uzeti u obzir različite potrebe, okolnosti i težnje mladih. Savjet mladih će ustrajati
u provođenju i implementaciji načela i politika predviđenih u ovoj Povelji na lokalnoj razini.
(3) Europska povelja o informiranju mladih, koja predviđa najniže prihvatljive standarde i mjere
kvalitete koje bi trebale biti uspostavljene u svakoj zemlji kao elementi sveobuhvatnog, dosljednog
i koordiniranog pristupa radu na informiranju mladih koji je dio politike za mlade. Savjet mladih
ustrajat će na provođenju i implementaciji temeljnih načela ove Povelje na lokalnoj razini.
(4) Nacionalni program djelovanja za mlade (u daljnjem tekstu: Nacionalni program), kojem je
cilj unaprijeđenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i
nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa
svrhom njihove optimalne društvene integracije. Savjet mladih će svoje djelovanje temeljiti na
načelima i smjernicama Nacionalnog programa.
(5) Gradski program djelovanja za mlade Grada Samobora (u daljnjem tekstu: Gradski program),
koji je izvedenica Nacionalnog programa djelovanja za mlade te izraz stalne i nedvosmislene skrbi
Grada Samobora za svoje mlade građane. Cilj je ovoga programa ustanoviti kakav je društveni
položaj mladih ljudi i što gradske institucije, gradska uprava i svi društveni čimbenici mogu učiniti
kako bi se taj položaj poboljšao. Time se jasno određuju sadašnje stanje, željeno stanje i mjere kao
i njihovo nosioci koji bi trebali dovesti do ostvarenja tih želja. Gradski program odnosi se na mlade
ljude (koji su definirani, sukladno Nacionalnom programu, kao pripadnici dobne skupine od 15 do
29 godina) u školstvu, gospodarstvu, znanosti, zdravstvu i svim drugim djelatnostima te na njihovo
zapošljavanje i društvenu afirmaciju. Savjet mladih u svom djelovanju provoditi načela i smjernice
Gradskog programa.
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Osnovne smjernice djelovanja
Primarna zadaća Savjeta mladih u 2016. godini sastojat će se u intenziviranju aktivnosti koje su propisane
kao temeljne funkcije Savjeta mladih, kao što su predlaganje programa, mjera i akata od interesa za mlade
Gradskom vijeću i drugim gradskim tijelima, oblikovanje Gradskog programa djelovanja za mlade i sl.
S druge strane, Savjet mladih će kontinuirano raditi na jačanju uloge udruga za mlade s područja Grada
Samobora u provođenju samostalnih projekata i aktivnosti te se zalagati za osiguravanje sredstava i mogućnosti
provođenja istih. Na taj način Savjet mladih će nastojati postići da do kraja mandata ovog saziva dosegne
razinu koordinacijskog tijela udruga mladih, koje s istima kontinuirano komunicira i uočava njihove potrebe te
ih podržava u provođenju projekata od interesa za mlade.
Savjet mladih će svoj rad i djelovanje temeljiti na:
(1) Zagovaranju i promicanju interesa i stavova mladih na načelima tolerancije, razumijevanja,
participacije i poštovanja prava i potreba mladih
(2) Praćenju i evaluaciji potreba mjera utvrđenih Nacionalnim programom djelovanja za mlade te
zahtijevanju provedbe istih od strane nadležnih tijela
(3) Predlaganju rasprava Gradskom vijeću o pojedinim pitanjima od značaja za unaprjeđivanje položaja
mladih, načina rješavanja tih pitanja te donošenju konkretnih odluka koje će poboljšati položaj
mladih u Gradu Samoboru
(4) Uključivanju Savjeta mladih u procese odlučivanja o stipendiranju, podržavanjem inicijativa učenika
i studenata u traženju boljih rješenja kroz odluke o stipendiranju te iniciranja navedenih aktivnosti
u ovom području
(5) Suradnji sa Savjetima mladih u općinama i gradovima s područja Zagrebačke županije i drugih
županija te sklapanje sporazuma o suradnji s istima, kao i suradnji s udrugama mladih i za mlade,
a radi provedbe projekata od zajedničkog interesa i međusobne razmjene iskustava u radu te
njegovanja prijateljstava
(6) Podupiranju inicijative i sudjelovanju u ostvarenju prostora za mlade kao višenamjenskog prostora
za izražavanje mladih i njihove aktivnosti u slobodno vrijeme (savjetovalište, informativni centar,
edukativni centar, zabavni sadržaji i dr.), u kojem će se moći realizirati interesi mladih organiziranih
u udrugama ili neposrednom inicijativom mladih
(7) Organiziranju okruglih stolova i tribina o pitanjima od interesa za mlade, javnom zagovaranju,
javnim kampanjama i razmjeni iskustava s drugim tijelima koja se bave provođenjem programa
mladih u jedinicama lokalne i regionalne samouprave.
Programi i aktivnosti
U 2016. godini Savjet mladih će nastojati realizirati slijedeće programe i aktivnosti:
(1) INFORMIRANJE
a. Informiranje mladih na području Grada Samobora o značaju, funkcijama i aktivnostima
Savjeta mladih
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Savjet mladih će kontinuirano obavještavati zainteresiranu javnost o svojim aktivnostima putem različitih
sredstava komunikacije.
2014. godine Savjet mladih otvorio je grupu „Savjet mladih grada Samobora“ na Facebooku, u kojoj
redovno objavljuje informacije o svojim aktivnostima, koja broji sve više članova i koja je postala središnje
mjesto objave svih projekata i programa za mlade u Samoboru. Savjet mladih će takvu aktivnosti nastaviti
i u 2016. godini. Nastavit će i s informiranjem građana o svojem djelovanju i na službenoj stranici Grada
Samobora.
Savjet mladih će koristiti svaku prikladnu priliku da mlade i osobno upozna sa svojim djelovanjem, putem
predstavljanja na različitim društvenim događanjima koje organiziraju mladi i/ili kojima su oni ciljana skupina.
Budući da je prioritetno područje Savjeta mladih u 2016. godini jačanje uloge udruga mladih kao realizatora
aktivnosti, a nadovezujući se na vlastito predstavljanje mladima u srednjim školama u 2014. godini, Savjet
mladih će organizirati predstavljanje aktivnih udruga za mlade u Samoboru kako bi se građani upoznali s
njihovim djelovanjem.
b. Izrada promotivnih materijala
Savjet mladih će tiskati promotivne materijale koje će dijeliti mladima na raznim društvenim događanjima,
u cilju promocije vlastite aktivnosti i poticanja mladih na uključivanje u djelovanje Savjeta mladih.
Brošure će sadržavati, osim informacija o djelovanju Savjeta mladih, i informacije o udrugama za mlade
s područja Grada Samobora i njihovim aktivnostima.
c. Komunikacija s građanima
Osim posrednim putem, Savjet mladih će nastojati komunicirati sa zainteresiranom javnošću i neposredno,
određivanjem uredovnog termina u kojem će pojedinci moći dolaziti u prostorije Savjeta mladih i razgovarati
s njegovim predstavnicima o svim pitanjima od interesa za mlade. Osim samog informiranja i razmjene ideja,
cilj takvog primanja građana jest i davanje mogućnosti da se i sami uključe u rad Savjeta mladih.
(2) SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH
U cilju razmjene iskustava i ideja, Savjet mladih će kontinuirano održavati sastanke s predstavnicima
drugih savjeta mladih; primarno s onima s područja Zagrebačke županije, a po potrebi i šire. Pritom će se
fokusirati na pitanja koja su od značaja za mlade s područja Samobora, kao što su rješavanje problema prostora
za mlade, suradnja s udrugama za mlade, financiranje istih i sl.
Budući da je u 2014. godini sklopljen Sporazum o prijateljstvu i suradnji sa Savjetom mladih grada
Čakovca, Savjet mladih će ispunjavati i obaveze predviđene tim Sporazumom. Tako će najmanje jednom
godišnje održavati susrete s predstavnicima Savjeta mladih grada Čakovca kako bi razmijenili saznanja,
iskustva te ideje za buduće projekte. Također, Savjeti mladih će formirati zajedničku radnu skupinu koja će
svake godine određivati program konkretnih aktivnosti te osiguravati temelje za njihovo provođenje. Između
ostalog, radna skupina će pratiti programe Savjeta mladih drugih gradova i upućivati na mogućnost provođenja
sličnih aktivnosti u Gradu Samoboru i Gradu Čakovcu te će poticati suradnju dvaju Savjeta mladih s udrugama
za mlade i institucijama na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Također, Savjet mladih će nastojati ostvariti bolju povezanost i komunikaciju sa Savjetom mladih
Zagrebačke županije, redovito pozivajući njegove predstavnike na svoje sjednice te uključivanjem u provođenje
zajedničkih projekata. U novi saziv Savjeta mladih Zagrebačke županije izabrane su i dvije članice Savjeta
mladih Grada Samobora: Irena Matković i Romina Galović, koje će predstavljati Savjet i zastupati interese
mladih iz Samobora. Također će sudjelovati u edukacijama, kao i poticati uključivanje udruga mladih i samih
mladih iz Samobora u javne pozive koje objavljuje županijski Savjet mladih.
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(3) SURADNJA S TIJELIMA GRADA SAMOBORA
a. Uključivanje predstavnika Savjeta mladih u procese donošenja i provedbu programa i odluka
Gradskog vijeća Grada Samobora
Za aktivnost Savjeta mladih u 2016. godini na ovom području osobito je značajno donošenje novog Zakona o
savjetima mladih (NN 41/14), koji predviđa intenziviranje suradnje između Savjeta mladih i Gradskog vijeća
te izvršnog tijela.
Naime, Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice, te zapisnike s
održanih sjednica u istom roku, kao i članovima Gradskog vijeća, te na drugi prikladan način informira Savjet
mladih o svim svojim aktivnostima. Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca,
održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na koji po potrebi poziva i druge članove Gradskog vijeća,
a na kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o suradnji Gradskog vijeća sa Savjetom
mladih.
Sukladno ovlasti predviđenoj u čl. 24 Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih će i sam inicirati zajednički
sastanak s predsjednikom Gradskog vijeća, kao i stručnjacima iz pojedinih područja vezanih za mlade i za
rad s mladima. Također, predstavnici Savjeta mladih će redovito prisustvovati sjednicama Gradskog vijeća
s pravom sudjelovanja u raspravi te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz djelokruga Savjeta
mladih zatraži predstavničko tijelo.
Predstavnici Savjeta mladih aktivno će se uključiti u procese donošenja i praćenja programa Gradskog
vijeća koji se odnose na mlade, posebice kada se radi o temama kao što su stipendiranje učenika i studenata,
financiranje udruga mladih i za mlade te provođenja projekata čija su ciljana skupina ili krajnji korisnici mladi.
Također, Savjet mladih će predlagati Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja
za unapjeđivanje položaja mladih na području Grada Samobora, raspravu o pojedinim pitanjima te će davati
prijedloge za rješavanje uočenih problema.
b. Suradnja s izvršnim tijelom
Sukladno čl. 25. Zakona o savjetima mladih, Savjet mladih surađivat će s izvršnim tijelom redovitim
međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge načine. Također će po potrebi, a najmanje svaka tri
mjeseca, održati zajednički sastanak s gradonačelnikom, na kojem će raspravljati o svim pitanjima od interesa
za mlade te o suradnji gradonačelnika i Savjeta mladih. Potrebne informacije o aktivnostima gradonačelnika
koje su od važnosti ili interesa za mlade Savjet mladih će tražiti i pisanim putem, kao što je propisano u čl. 25.
st. 3 Zakona o savjetima mladih.
c. Suradnja s drugim gradskim tijelima
Odlukom o osnivanju Savjeta mladih grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora 4/14), u čijoj je
izradi sudjelovao i aktualni saziv Savjeta mladih, suradnja Savjeta mladih s upravnim tijelima Grada Samobora
predviđena je u dva smjera.
Čl. 23. Odluke propisuje da upravna tijela Grada Samobora pravovremeno informiraju i izvještavaju Savjet
mladih o svim aktivnostima koje na bilo koji način uključuju mlade ili su od interesa za mlade, dostavljaju
Savjetu mladih nacrte odluka, programa i drugih akata koji se tiču mladih ili su na bilo koji način vezane za
djelokrug Savjeta mladih. U tom pogledu, Savjet mladih će se nakon provedenih konzultacija očitovati o svim
nacrtima odluka, programa i drugih akata koji se odnose na mlade, zastupajući interese mladih u najvećoj
mogućoj mjeri.
Također, propisano je da upravna tijela uključuju Savjet mladih u organizaciju manifestacija, sastanaka i
drugih aktivnosti koje se tiču mladih ili su od interesa za mlade. Savjet mladih će se odazivati takvim pozivima
upravnih tijela te u svakoj prilici nastojati informirati mlade o svojem djelovanju, poticati ih na uključivanje te
organizirati različite popratne aktivnosti.

30

BROJ 10 - 27. 11. 2015.

SLU@BENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

(4) GRADSKI PROGRAM DJELOVANJA ZA MLADE
Sudjelovanje u izmjenama i dopunama te provedbi Gradskog programa djelovanja za mlade
Cilj Gradskog programa jest ustanoviti kakav je društveni položaj mladih te što lokalna samouprava i svi
drugi društveni čimbenici mogu učiniti kako bi se taj položaj poboljšao. Njime će se jasno odrediti sadašnje
stanje, željeli ciljevi te mjere i aktivnosti kojima će se isti ostvariti. Ovaj Program trebao bi biti obvezujuća
osnova budućeg djelovanja lokalne samouprave i drugih nadležnih tijela u odnosu prema mladima.
Savjet mladih će sudjelovati u izmjenama i dopunama Gradskog programa. Također će ustrajati na
njegovoj provedbi od strane nadležnih tijela, prvenstveno u pogledu programa koji potiču cjeloživotno
učenje i obrazovanje za izgradnju civilnog društva, programa i inicijativa koje omogućuju zapošljavanje,
samozapošljavanje i razvoj poduzetništva mladih, zatim programa kojima se ostvaruje suradnja s udrugama
mladih iz drugih općina i gradova u Hrvatskoj i inozemstvu, programa koji imaju za cilj socijalnu solidarnost i
inkluziju mladih, programe koji promiču i unaprjeđuju reprodukcijsko zdravlje, prevenciju rizičnog ponašanja
i suzbijanje ovisnosti, programa s područja kulture i slobodnog vremena mladih i drugo.
(5) PROSTOR ZA MLADE
Kreiranje prostora za mlade: sadašnje stanje i budući ciljevi
S obzirom na činjenicu da je u suradnji sa Savjetom mladih pokrenuta realizacija Centra za mlade u
Samoboru, Savjet će i dalje intenzivno raditi na oblikovanju sadržaja i aktivnosti kojima će budući Centar
postati središnje mjesto okupljanja mladih u Samoboru.
Naime, Savjet mladih će dostavljati sugestije i očitovanja nadležnim gradskim tijelima o potrebama udruga
mladih i samih mladih kako osmisliti i realizirati sam izgled Centra, urede i prostorije koje sadrži te kojim ga
sadržajima ispuniti.
Savjet mladih će u novom Centru za mlade implementirati i vlastite projekte iz Programa rada.
(6) SURADNJA S UDRUGAMA, ORGANIZACIJAMA I POJEDINCIMA U PROVOĐENJU
PROJEKATA ZA MLADE
Razvoj partnerstva i suradnje s udrugama mladih jedan je od prioriteta Savjeta mladih u 2016. godini. Svrha
je postizanje kvalitetnog umreženog rada Savjeta mladih i udruga za mlade, kako bi zajedničkim programima
zadovoljili potrebe ciljane skupine.
Savjet mladih će:
- pozivati predstavnike udruga mladih na svoje sjednice, kako bi zajednički definirali prioritete i
osnovne smjernice djelovanja
- kontinuirano održavati sastanke s predstavnicima udruga, organizacija te drugim zainteresiranim
pojedincima, kako bi se prikupila njihova mišljenja o osnovnim ciljevima u okviru nadležnosti
Savjeta mladih
- organizirati predstavljanje udruga za mlade kako bi se građani informirali o njihovom djelovanju
- na svojim stranicama i društvenim mrežama redovito objavljivati aktivnosti udruga za mlade i
pozivati mlade da se uključe u njihovo provođenje
- dostaviti brošure o svojem radu udrugama i organizacijama za mlade, kako bi se njihovi korisnici
mogli informirati o značaju i osnovnim funkcijama istog
- informirati se o aktivnostima i projektima za mlade koje udruge provode te će potpomognuti i
uključiti se u one kojima može dati svoj doprinos
- kontaktirati udruge i druge organizacije s područja Grada Samobora koje se bave mladima u cilju
prikupljanja njihovih programa rada, kako bi se identificirale aktivnosti u kojima Savjet mladih
može pomoći svojim radom (u suglasnosti s pojedinom udrugom/organizacijom)
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Suradnja u provođenju projekata
Nakon identificiranja aktivnosti udruga i drugih organizacija s područja Grada Samobora koje se bave
mladima u kojima Savjet mladih može pomoći svojim radom, Savjet mladih će se na dostupne načine uključiti
u provođenje istih: financijskom, organizacijskom, tehničkom i sličnom potporom.
Također, Savjet mladih će konzultiranjem s udrugama mladih nastojati kreirati zajedničke projekte u
kojima će udruge biti nositelji, a Savjet mladih djelovati kao posrednik između njih i gradskih tijela.
Neke od aktivnosti u kojima će Savjet mladih sudjelovati su:
a. Volonterski centar Samobor
Savjet mladih uključio se u inicijativu ponovnog pokretanja Volonterskog centra Samobor. I u 2016. godini
pružat će svu potrebnu pomoć kako bi se ovaj projekt u potpunosti realizirao, primarno kroz poticanje mladih na
volontiranje i njihovo informiranje o mogućnostima istog. Time će mladi steći iskustva i razviti kompetencije
potrebne i korisne za aktivno sudjelovanje u društvu, osobni razvoj i osobnu dobrobit te svojim djelovanjem
doprinjeti društvenom razvoju, građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji i socijalnom uključivanju.
Budući da će Volonterski centar Samobor također koristiti Gradski prostor za mlade Grada Samobora,
Savjet mladih će poticati suradnju u provođenju zajedničkih aktivnosti u navedenim prostorijama kako bi se
one stavile u praktičnu funkciju i bile na korist mladima u Samoboru.
b. Aktivnosti planinarskih društava
Suradnja s planinarskim društvima u provođenju aktivnosti provodit će se zbog poticanja mladih na
aktivno iskorištavanje slobodnog vremena i zdrav život. Ona će obuhvaćati sudjelovanje Savjeta mladih u
planinarskim pohodima (koje se odnosi na promociju takvih pohoda, informiranje mladih te sudjelovanje
samih članova), ali i organizaciju drugih aktivnosti za mlade kao što su npr. planinarski tečajevi. Na taj način
će Savjet mladih nastojati potaknuti mlade da se i samostalno uključe u razne korisne aktivnosti planinarskih
društava.
c. Plesni tečajevi
Budući da je Savjet mladih u 2014. godini ostvario suradnju sa Športskim plesnim klubom Samobor u
organizaciji plesnih tečajeva, koji su privukli veliki broj mladih, Savjet mladih će istu aktivnost provesti i u
2016. godini. Djelovanje Savjeta mladih sastojat će se u promociji tečajeva čiji se trošak u potpunosti snosi
iz financijskih sredstava Savjeta mladih. Prikupit će prijave svih zainteresiranih mladih s područja Grada
Samobora.
(7) PROJEKTI SAVJETA MLADIH
a. Dan otvorenih vrata Savjeta mladih
Savjet mladih će u svojim prostorijama organizirati Dan otvorenih vrata Savjeta mladih, u cilju pružanja
uvida u svoje djelovanje, davanja informacija o svojim funkcijama te aktivnostima i projektima koje provodi.
Tom će prilikom svi zainteresirani građani moći obići prostorije Savjeta mladih i razgovarati s njegovim
članovima.
b. Predstavljanje udruga za mlade
Savjet mladih će organizirati predstavljanje svih aktivnih udruga za mlade i zainteresiranih institucija koje
se bave mladima s područja Grada Samobora. Tom će prigodom udruge moći informirati mlade o aktivnostima
koje provode i mogućnosti uključenja u njihovo djelovanje.
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c. Europski projekti za mlade u okviru programa ERASMUS+
Savjet mladih će, u suradnji s Gradom Samoborom, intenzivirati svoje aktivnosti na kreiranju i
implementaciji ERASMUS+ projekata za mlade i osobe koje rade s mladima, kao pozitivnog primjera
interkulturalne razmjene i poticanja europske mobilnosti mladih.
Teme na koje će se Savjet mladih posebno fokusirati prilikom kreiranja takvih projekata su aktivna
participacija mladih u odlučivanju, jačanje civilnog društva te strukturirani dijalog mladih s donositeljima
odluka (Ključna aktivnost 3 iz ERASMUS+ programa)
d. Promocija Samobora kao grada mladih
Vezano uz prethodnu točku, a s obzirom na činjenicu da se u Samoboru održava sve više ERASMUS+
projekata za mlade po čemu grad postaje prepoznatljiv među mladima u Hrvatskoj i inozemstvu, Savjet mladih
će raditi na promociji takvih projekata kako bi potaknuo mlade iz Samobora da se što više uključe u iste.
Također, ta će promocija služiti i za osiguranje vidljivosti takvih projekata među građanima i širenja primjera
dobre prakse za druge gradove.
Savjet mladih će promovirati ERASMUS+ projekte za mlade u srednjim školama.
e. Seminari i edukacije mladih
U suradnji sa školama te drugim institucijama i organizacijama, Savjet mladih će organizirati seminare
i edukacije mladih u različitim područjima, kao što su zdravstvo, građanska prava, izbori, mladi u lokalnom
razvoju i sl. Pritom će pozivati stručnjake iz relevantnih područja da održe predavanja mladima, kao i osobe
koje sudjeluju u drugim aktivnostima koje Savjet mladih smatra da je vrijedno promovirati. To su primjerice
predavanja o mogućnostima studiranja u Europskoj uniji, mogućnostima stipendiranja i sl., u koja će Savjet
uključiti mlade s područja Grada Samobora koji su sudjelovali u navedenim aktivnostima i žele svoja iskustva
podijeliti s drugima.
f. Tribine mladih
Po identificiranju pojedinih važnih pitanja od interesa za mlade, Savjet mladih će organizirati otvorene
tribine mladih za sve zainteresirane mlade na području Grada Samobora. Na iste će pozivati i predstavnike
nadležnih tijela koja se bave rješavanjem pojedinog pitanja, u cilju ostvarenja međusobne komunikacije
između mladih i donositelja odluka. Na tim će tribinama mladi moći postavljati pitanja, iznositi svoja mišljenja
te davati prijedloge za rješavanje pitanja od njihovog interesa.
g. Savjet mladih – „pravobranitelj za mlade“ na gradskoj razini
Prava mladih su skupina ljudskih prava koja se odnose na mlade zbog specifičnih potreba koje pripadnici/
ce te skupine imaju unutar zajednica kojima pripadaju. Ona podrazumijevaju prava kao što su ono na
obrazovanje, mobilnost, zaštitu od društvene isključenosti te borbu protiv prijetnji tim pravima, kao što su
rizik od siromaštva, nezaposlenost, marginalizacija i sl.
Iako nema konkretnih i neposrednih ovlasti u ovom aspektu, Savjet mladih će u cilju ostvarivanja i zaštite
prava mladih na području Grada Samobora nastojati djelovati kao svojevrsni „pravobranitelj za mlade“ na
gradskoj razini, dajući savjete mladima o tome koja su njihova prava, kako ih ostvariti i zaštititi i kojim
se institucijama mogu obratiti. Time će djelovati kao mehanizam posredovanja između mladih i nadležnih
institucija.

BROJ 10 - 27. 11. 2015.

33

SLU@BENE VIJESTI GRADA SAMOBORA

FINANCIJSKI PROGRAM IZVRŠENJA
PROGRAMA RADA SAVJETA MLADIH ZA 2016. GODINU
Stavka u Programu rada i vrsta rashoda

Planirani iznos

Izrada roll-up bannera i zastave

3.000,00 kn

SURADNJA S GRADSKIM I ŽUPANIJSKIM SAVJETIMA MLADIH
- Posjeti drugim Savjetima mladih (troškovi prijevoza, smještaja i hrane)
- Odlazak na susrete i edukacije
- Troškovi reprezentacije

8.000,00 kn

PROVOĐENJE ERASMUS+ PROJEKATA ZA MLADE

10.000,00 kn

PLESNE RADIONICE

4.000,00 kn

CENTAR ZA MLADE
Izrada promotivnih materijala
Oprema

10.000,00 kn

Ukupno potrebno financijskih sredstava:

35.000,00 kn

Savjet mladih će u 2016.g., sukladno ciljevima i programskim aktivnostima, organizirati i provesti projekte
koji su navedeni u ovom Programu rada. Projekti i programske aktivnosti koji se ne realiziraju u 2016.g. mogu
se prenijeti u Program rada za narednu godinu.
Savjet mladih zadržava pravo na promjenu projekata iz programa rada, ukoliko će za to postojati opravdani
razlozi.
Program rada Savjeta mladih Grada Samobora za 2016. godinu podnosi se na odobravanje Gradskom
vijeću Grada Samobora te se po odobrenju istog objavljuje u Službenim vijestima Grada Samobora i stupa na
snagu danom objave.

PREDSJEDNICA SAVJETA MLADIH
Romina Galović, v.r.
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