
Temeljem članka 16. i 17. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine", broj: 23/07), članka 
18. i 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog 
Manastira", broj: 3/08), te članka 18. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira 
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 2/09), Savjet mladih Grada Belog Manastira na 12. 
sjednici održanoj dana 04. rujna 2012. godine donio je  
 
  

P R O G R A M 
RADA SAVJETA MLADIH GRADA BELOG MANASTIRA 

S FINANCIJSKIM PLANOM ZA 2013. GODINU 
 
 

I. 
 
UVOD 
  

Pravni okvir: Nacionalni program za mlade 2009.-2013. godine, Zakon o savjetima mladih, 
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira, Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada 
Belog Manastira. 

Savjet mladih Grada Belog Manastira (dalje u tekstu: Savjet mladih) je savjetodavno tijelo 
koje je osnovano radi aktivnog uključivanja mladih u javni život Grada Belog Manastira. 

Savjet mladih donio je na 5. sjednici održanoj 31. kolovoza 2011. godine Program rada 
Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2012. godinu po kojemu će nastaviti djelovati, i to po 
određenim točkama koje su u postupku realizacije ili još nisu realizirane zbog procesa prilagodbe i 
upoznavanja s pravnim okvirom i mogućnostima aktivnog djelovanja. 

 
Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2013. godinu sadrži sljedeće 

aktivnosti: 
- Nastaviti kontinuirano informirati mlade o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira i 

programima za mlade s područja grada u suradnji s nevladinim organizacijama i institucijama 
s područja grada (sukladno Mjeri 2. , Mjeri 4. i Mjeri 7. područja Aktivno sudjelovanje mladih 
u društvu Nacionalnog programa za mlade 2009.-2013. godine.) 

- Informirati mlade o pravilnoj prehrani i zdravom načinu života (sukladno mjeri 1., 3. i 6. u 
području Zdravstvene zaštite i reproduktivnog zdravlja Nacionalnog programa za mlade 
2009.-2013. godine) 

- Nastaviti provođenje humanitarnih i volonterskih akcija (sukladno Mjeri 7. područja Aktivno 
sudjelovanje mladih u društvu i Mjere 7. područja Zdravstvena zaštita i reproduktivno zdravlje 
Nacionalnog programa za mlade 2009.-2013. godine.) 

- Organizirati Belomanastirsko ljeto mladih (sukladno mjeri 8. u području Kultura mladih i 
slobodno vrijeme Nacionalnog programa za mlade 2009.-2013. godine) 

- Obilježavanje Međunarodnog dana mladih (sukladno Mjeri 2. u području Aktivno 
sudjelovanje mladih u društvu Nacionalnog programa za mlade 2009.-2013. godine.) 

- Promoviranje važnosti tjelesne aktivnosti mladih (sukladno Mjeri 8. u području Kulture 
mladih i slobodnog vremena Nacionalnog programa za mlade 2009.-2013. godine) 

- Zagovaranje i sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se odnose na mlade na području 
Grada Belog Manastira mladih (sukladno Mjeri 2. u području Aktivno sudjelovanje mladih u 
društvu Nacionalnog programa za mlade 2009.-2013. godine.) 

 
 
 
 
 
 
 
 



AKTIVNOSTI 
 
1. Kontinuirano informiranje mladih o radu Savjeta mladih Grada Belog Manastira i programima za 
mlade s područja Grada u suradnji s nevladinim organizacijama i institucijama 
Cilj: povećati suradnju Savjeta mladih s institucijama i nevladinim organizacijama koje svoje 
programe baziraju na radu s mladima, povećati razinu informiranosti mladih s područja grada o 
aktivnostima i programima za mlade koji se provode na području grada te mogućnosti uključenja u 
neke od njih 
Metode: sastanci Savjeta mladih i organizacija koje se bave mladima dva puta godišnje, informiranje 
mladih u školama putem predstavljanja, postavljanje informacija o događanjima i aktivnostima za 
mlade na web stranice Savjeta mladih, sufinanciranje Lan partya 
Potrebna sredstva: 1.000,00 kn 
 
2. Informiranje mladih o pravilnoj prehrani i zdravom načinu života 
Cilj: provoditi zdravstveno-edukativne i odgojne programe koji će mlade poticati na odgovornost za 
vlastito zdravlje 
Metode: javne tribine 
Suradnici: škole, udruge 
Potrebna sredstva: 500,00 kuna (predavač) 
 
3. Provođenje humanitarnih akcija 
Cilj: Podići razinu svijesti kod mladih o humanitarnoj djelatnosti i njenoj važnosti za zajednicu te 
uključiti što više mladih ljudi s područja grada 
Metode: humanitarni koncerti, akcije prikupljanja. 
Suradnici: nevladine organizacije 
Potrebna sredstva: 5.000,00 kn (koncert) 
 
4. Poticanje volonterstva među mladima 
Cilj: Podići razinu svijesti kod mladih o volonterskoj djelatnosti i njezinoj važnosti za zajednicu 
Metode: dobrovoljno darivanje krvi, javne tribine o volonterstvu 
Suradnici: HCK Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir, škole 
Potrebna sredstva: 500,00 kuna (predavač) 
 
5. Belomanastirsko ljeto mladih 
Cilj: poticati samoorganiziranje mladih u programe kulture, športa i drugih oblika organiziranog 
slobodnog vremena 
Metode: godišnje sportske igre, natjecanje u pjevanju  
Suradnici: organizacije civilnog društva 
Potrebna sredstva: 4.000,00 kuna 
 
6. Umrežavanje Savjeta mladih s područja OBŽ 
Cilj: umrežiti rad savjeta mladih s područja OBŽ, suradnja na aktivnostima i projektima 
Metode: sastanci, okrugli stolovi i tribine 
Suradnici: Savjeti mladih s područja OBŽ i Županijski Savjet mladih OBŽ 
Potrebna sredstva: 500,00 kn 
 
7. Obilježavanje međunarodnog dana mladih 
Cilj: Kulturno uzdizanje mladih s područja Grada Belog Manastira, poticanje suradnje, umrežavanje i 
programske razmjene organizacija civilnog društva koje se bave kulturom mladih na lokalnoj razini 
Metode: kino na otvorenom (tijekom ljeta) 
Suradnici: Centar za kulturu, Mikrokino 
Potrebna sredstva: 2.000,00 kuna 
 
 
 



8. Promoviranje važnosti tjelesne aktivnosti mladih 
Cilj: poticati samoorganiziranje mladih u programe športa 
Metode: tečaj zumbe, natjecanje u stolnom tenisu i stolnom nogometu 
Suradnici: Udruga Skok i Centar za mlade 
Potrebna sredstva: 1.000,00 kuna 
 
9. Zagovaranje i sudjelovanje mladih u donošenju odluka koje se odnose na mlade na području Grada 
Belog Manastira  
Cilj: omogućiti mladima uvid u odluke koje se odnose na mlade na području Grada Belog Manastira i 
dati im mogućnost davanja prijedloga za izmjene i dopune te donošenje novih odluka 
Metode: zagovaranje 
Suradnici: Grad Beli Manastir 
Potrebna sredstva: 0,00 kn 
 
10. Informiranje mladih o Gradu Belom Manastiru i očuvanju okoliša 
Cilj: podizanje razine svijesti mladih o zaštiti okoliša i povijesti Grada 
Metode: javne tribine o zagađenju okoliša i povijesti Grada 
Suradnici: udruge 
Sredstva: 500,00 kuna 
 

II. 

Ukupno potrebna financijska sredstva za realizaciju Programa rada Savjeta mladih Grada 
Belog Manastira s financijskim planom za 2013. godinu iznose 15.000,00 kuna. 
 

III. 
 

Ovaj Program stupa na snagu po odobrenju Gradskog vijeća Grada Belog Manastira, a objavit 
će se u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 021-05/12-01/17 
URBROJ: 2100/01-01-02-12-1 
Beli Manastir, 04. rujna 2012. godine 
 

P R E D S J E D N I C A 
SAVJETA MLADIH 

 
Maja Tomšić, v.r. 

 
 
 
 
 
 
 
Dostavljeno: 
 

1. Članovima Savjeta mladih Grada Belog Manastira, svima 
2. Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, 
3. Gradonačelnik,  
4. Dosje,  
5. A r h i v a 

 
 
 


