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22. 

Na temelju članka 52. stavka 1. i članka 56. Zakona o 
financiranju vodnoga gospodarstva ("Narodne novine", 
broj: 153/09 i 56/13), te članka 49. stavak 1. točka 13. i 
članka 106. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira 
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 
6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada 
Belog Manastira, na 10. sjednici održanoj dana 26. 
svibnja 2014. godine, donijelo je 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o obračunu i naplati naknade za 
razvoj sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje 

 
Članak 1. 

U Odluci o obračunu i naplati naknade za razvoj 
sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 11/10 i 3/12) u 
članku 3. stavak 2. mijenja se i glasi: 

"Naknada za razvoj iznosi 2,00 kn/m3 isporučene 
vode."  

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira", a 
primjenjivat će se od 1. lipnja 2014. godine. 

 
 
 

KLASA: 325-01/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-1 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 

23. 
Na temelju članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 

3/13-pročišćeni tekst), a u svezi s Uredbom o uvjetima za 
kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na 
područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", 
broj: 19/11, 56/11 i 3/13) i Odlukom Vlade Republike 
Hrvatske o davanju ovlaštenja jedinicama lokalne 
samouprave za prodaju stanova najmoprimcima na 
područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine", 
broj: 100/08), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira, na 
10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2014. godine, 
donijelo je 

 
O D L U K U 

o izmjeni Odluke o prodaji obiteljskih kuća i stanova 
u vlasništvu Grada Belog Manastira 

  
Članak 1. 

U Odluci o prodaji obiteljskih kuća i stanova u 
vlasništvu Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik 
Grada Belog Manastira", broj: 4/07 i 6/08) u članku 7. 
stavku 1. riječi: "etalonska cijena građenja utvrđena 
Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji" zamjenjuju 
se riječima: "5.270,62 kuna po m2 površine kuće ili 
stana". 

 
Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira".  

 
KLASA: 371-05/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-1 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 
24. 

Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 
stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
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Manastira, na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine, donijelo je 
 

O D L U K U 
o sudjelovanju Grada Belog Manastira u projektima 
međunarodne prekogranične suradnje – zajednička 
euroregionalna suradnja gradova Baja i Mohács i 

Županije Bács-Kiskun iz Republike Mađarske,  
gradova Apatin i Sombor iz Republike Srbije i  

gradova Osijek i Beli Manastir iz Republike Hrvatske 
 

I. 
 Grad Beli Manastir će sudjelovati u projektima 
međunarodne prekogranične suradnje – zajednička 
euroregionalna suradnja gradova Baja i Mohács i 
Županije Bács-Kiskun iz Republike Mađarske, gradova 
Apatin i Sombor iz Republike Srbije i gradova Osijek i 
Beli Manastir iz Republike Hrvatske osnivanjem 
Zajedničkog tima za menadžment za pomoć operativnoj 
suradnji i potporu dugotrajnim zajedničkim razvojnim 
projektima i strategiji, a sve u cilju što uspješnijeg 
povlačenja sredstava EU fondova namijenjenih 
regionalnom razvitku Europe (Podunavska regija) kroz 
sljedeća područja zajedničkog djelovanja: 

1. Unaprjeđenje gospodarstva 
2. Obrana od poplava 
3. Upravljanje vodnim resursima 
4. Plovidba 
5. Turizam 
6. Kultura 
7. Inovacije 
8. Zaštita okoliša. 

 
II. 

 U svrhu operativnijeg postupka provedbe s ciljem 
konačne realizacije, ovlašćuje se gradonačelnik Grada 
Belog Manastira za potpisivanje odgovarajućeg 
Partnerskog sporazuma, kao i svih drugih akata i ugovora, 
uključivo i financijskih (do iznosa kojim može raspolagati 
bez suglasnosti Gradskog vijeća). 
 Tekst Partnerskog sporazuma se prilaže uz ovu 
Odluku i čini njezin sastavni dio.  
 

III. 
 O sudjelovanju Grada Belog Manastira u pojedinim 
projektima nastalim kao posljedica euroregionalne 
suradnje opisane u točki I. ove Odluke, donosit će se 
posebne odluke. 
 

IV. 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Belog Manastira".  
 
KLASA: 910-03/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-1 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 
 

25. 
Temeljem članka 2. stavak 2. i članka 6. Zakona o 

savjetima mladih ("Narodne novine", broj: 41/14), članka 
35. stavak 1. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 
19/13 - pročišćeni tekst), te članka 49. stavak 1. točka 13., 
članka 57. i članka 106. stavak 1. Statuta Grada Belog 
Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", 
broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13 - pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Belog Manastira na 10. sjednici održanoj 
dana 26. svibnja 2014. godine, donosi  

 
O  D L U K U  

o osnivanju Savjeta mladih 
Grada Belog Manastira 

 
1. Opće odredbe 

 
Članak 1.  

 Ovom Odlukom osniva se Savjet mladih Grada Belog 
Manastira (u nastavku teksta: Savjet) koji, kao 
savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira (u nastavku teksta: Gradsko vijeće), promiče i 
zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj 
razini. 
 Ujedno, ovom se Odlukom utvrđuje broj i sastav 
članova Savjeta, način izbora članova i zamjenika članova 
Savjeta, način predlaganja kandidata za izbor članova i 
zamjenika članova Savjeta te rokovi provedbe izbora za 
članove i zamjenike članova Savjeta, način konstituiranja 
Savjeta, izbor i razrješenje predsjednika Savjeta, 
djelokrug i način rada Savjeta, mandat članova, postupak 
donošenja poslovnika o radu i programa rada Savjeta, 
osnivanje povremenih i stalnih radnih tijela Savjeta, 
financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad Savjeta, 
suradnja s drugim savjetima mladih te odnos Savjeta i 
predstavničkog te izvršnog tijela Grada Belog Manastira 
(u nastavku teksta: Grada). 
 

Članak 2.  
 Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u 
muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske 
osobe. 
 
2. Broj i sastav članova Savjeta 

 
Članak 3. 

 Savjet ima 9 članova, a u ukupan broj članova 
uključeni su predsjednik i zamjenik predsjednika Savjeta 
koji se biraju iz reda izabranih članova Savjeta. 
 U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja 
kandidatura za članstvo u Savjetu imaju dob od navršenih 
petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina, a koji 
imaju prebivalište ili boravište na području Grada. 

Prilikom izbora članova u Savjet treba voditi računa o 
zastupljenosti različitih dobnih skupina mladih, od 
školske i studentske populacije do populacije mladih iz 
reda onih koji se profesionalno ili volonterski bave 
stručnim radom iz pojedinih područja djelokruga rada 
Savjeta od interesa mladih i skrbi za mlade.  
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3. Javni poziv i predlaganje kandidata za izbor 

članova Savjeta 
  

Članak 4. 
Gradsko vijeće pokreće postupak biranja članova 

Savjeta i njihovih zamjenika objavom javnog poziva za 
isticanje kandidatura na mrežnim stranicama Grada. 
 Kandidature za članove Savjeta i njihove zamjenike 
ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema 
djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, 
učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih 
stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u 
Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih. 
 Kada je predlagatelj kandidature iz stavka 2. ovoga 
članka neformalna skupina mladih ona mora biti skupina 
od najmanje 30 mladih. 
 Ovlašteni predlagatelji kandidatura iz stavka 2. ovoga 
članka dužni su prilikom isticanja kandidatura za članove 
savjeta mladih predložiti i zamjenika za svakog kandidata 
za člana savjeta mladih. 

Svojstvo predlagatelja za prijedlog kandidata za izbor 
članova Savjeta i njihovih zamjenika dokazuje se 
izvatkom iz registra udruga ili drugog registra u koji se 
upisuju organizirani oblici mladih. 

 
Članak 5.  

 Odluku o javnom pozivu za isticanje kandidatatura za 
izbor članova Savjeta i njihovih zamjenika donosi 
Gradsko vijeće većinom svojih članova. 
 Odlukom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se 
obvezatni sadržaj javnog poziva u skladu s ovom 
Odlukom i zakonom koji propisuje osnivanje i izbor 
savjeta mladih (u daljnjem tekstu: Zakon). 
 Javni poziv za isticanje kandidatura mora sadržavati: 
opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, 
rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena 
provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih 
kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta, 
ovlašteno tijelo kojem se predaju kandidature, mjesto 
predaje i potrebnu dokumentaciju. 
 Javni poziv za isticanje kandidatura mora se objaviti 
na mrežnim stranicama Grada najmanje tri mjeseca prije 
isteka mandata članova Savjeta. 
 

Članak 6. 
 Kandidature za izbor članova i zamjenika članova 
Savjeta sastavljene sukladno objavljenom javnom pozivu 
i ovoj Odluci, ovlašteni predlagatelji predaju Odboru za 
izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira (u nastavku teksta: Odbor), prema uputama iz 
javnog poziva. 
 Zaprimljene kandidature iz stavka 1. ovog članka, 
Odbor je dužan pregledati, potvrditi datum primitka i 
provjeriti formalne uvjete prijavljenih kandidata, te u roku 
od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastaviti 
izvješće o provjeri formalnih uvjeta i utvrditi popis 
važećih kandidatura. 
  

Članak 7. 
 Ako zaprimljeni prijedlog kandidata nije pravovremen 
ili pravilno sastavljen s propisanim dokazima u prilogu, 
Odbor će odbiti njegov prijam.  

 Ako predstavnik ovlaštenog predlagatelja i nadalje 
zahtijeva njezin prijam, Odbor će ga zaprimiti i sastaviti 
službenu zabilješku o utvrđenim nepravilnostima. 
 Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun 
ili nepravilno sastavljen, neće se razmatrati. 
 

Članak 8. 
 Odbor za izbor i imenovanja sastavlja izvješće o 
provjeri formalnih uvjeta te na temelju pravovaljanih i 
uredno zaprimljenih kandidatura ovlaštenih predlagatelja 
utvrđuje popis važećih kandidatura. 
 Izvješće i popis iz stavka 1. ovoga članka dostavljaju 
se Gradskom vijeću te se objavljuju na mrežnim 
stranicama Grada.  
 
4. Postupak izbora 
 

Članak 9. 
 Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa 
važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri 
formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za 
članove i zamjenike članova Savjeta tajnim glasovanjem 
bira članove i zamjenike članova Savjeta. 
 Glasovanje se obavlja zaokruživanjem broja ispred 
onoliko kandidata na listiću koliko po članku 3. ove 
Odluke ima članova Savjeta.   
 U slučaju da nije moguće izabrati Savjet zbog dva ili 
više kandidata s jednakim brojem glasova, glasovanje se 
ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova 
Savjeta između onih kandidata koji u prvom krugu nisu 
izabrani jer su imali jednak broj glasova. Glasovanje se 
ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta. 
 
5. Konstituiranje Savjeta 
  

Članak 10. 
 Rezultati izbora za članove i zamjenike članova 
Savjeta objavljuju se na mrežnim stranicama Grada. 
 Savjet se mora konstituirati u roku od 30 dana od dana 
objave rezultata izbora. 
 Prvu sjednicu Savjeta dužan je sazvati predsjednik 
Gradskog vijeća. 
 Savjet mladih konstituiran je izborom predsjednika 
Savjeta. Obavijest o konstituiranju Savjeta objavit će se 
na mrežnim stranicama Grada. 
 Ako Savjet u roku od 30 dana od dana proglašenja 
službenih rezultata izbora za članove Savjeta ne izabere 
predsjednika Savjeta, Gradsko vijeće objavit će novi javni 
poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta. 
 
6. Predsjednik Savjeta 
 

Članak 11.  
 Savjet ima predsjednika koji predstavlja Savjet, saziva 
sjednice Savjeta i predsjedava im, te obavlja druge 
poslove sukladno odredbama Zakona, ove Odluke i 
Poslovnika o radu Savjeta. 
 Predsjednik Savjeta bira se na konstituirajućoj sjednici 
Savjeta nakon provedenih izbora za članove Savjeta, a 
biraju ga članovi Savjeta iz reda izabranih članova 
Savjeta, većinom glasova svih članova. 
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 Predsjednika Savjeta razrješuju članovi Savjeta 
većinom glasova svih članova. 

Postupak izbora predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta provodi se tajnim glasovanjem na 
način utvrđen poslovnikom o radu Savjeta. 

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta 
je tri godine i istovjetan je s mandatom članova Savjeta. 

 
Članak 12. 

Ako je predsjednik Savjeta iz opravdanih razloga 
spriječen obavljati svoje dužnosti zamjenjuje ga zamjenik 
predsjednika Savjeta.  
 Ako predsjednik Savjeta ne obavlja svoje dužnosti 
sukladno Zakonu, ovoj Odluci te Poslovniku o radu 
Savjeta, Savjet može natpolovičnom većinom glasova 
svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja s 
funkcije predsjednika Savjeta i izbora novog 
predsjednika. 
 Ako Savjet ne pokrene postupak izbora novog 
predsjednika Savjeta sukladno stavku 2. ovoga članka, 
Gradsko vijeće sukladno Poslovniku o radu Savjeta, može 
u pisanom obliku uputiti Savjetu inicijativu za pokretanje 
postupka izbora novog predsjednika Savjeta. 
 Ako zamjenik predsjednika Savjeta ne obavlja svoje 
dužnosti sukladno Zakonu, ovoj Odluci i Poslovniku o 
radu Savjeta, predsjednik Savjeta ili najmanje 1/3 članova 
Savjeta može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje s 
funkcije zamjenika predsjednika Savjeta i izbor novog 
zamjenika predsjednika Savjeta. 
  Ako predsjednik Savjeta odnosno zamjenik 
predsjednika Savjeta bude razriješen prije isteka mandata, 
postupak izbora za predsjednika Savjeta odnosno 
zamjenika predsjednika Savjeta provodi se na isti način i 
po istom postupku, a mandat im traje najdulje do isteka 
mandata članova Savjeta izabranih na redovitim izborima.
   
7. Mandat članova 
 

Članak 13. 
 Članovi Savjeta i njihovi zamjenici biraju se na 
razdoblje od tri godine. 
 Mandat zamjenika člana Savjeta vezan je uz mandat 
člana Savjeta. Mandat zamjenika člana Savjeta prestaje 
prestankom mandata člana Savjeta sukladno Zakonu i 
ovoj Odluci. 
 Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta i prije isteka 
mandata ako neopravdano izostane s najmanje 50 % 
sjednica Savjeta u godini dana te na osobni zahtjev člana 
Savjeta. 
Član Savjeta koji za vrijeme trajanja mandata navrši 

trideset godina nastavlja s radom u Savjetu do isteka 
mandata na koji je izabran. 

Ako se broj članova Savjeta spusti ispod dvije trećine 
početnog broja, Gradsko vijeće će provesti postupak 
dodatnog izbora za onoliko članova savjeta mladih koliko 
ih je prestalo biti članom Savjeta prije isteka mandata. Na 
postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju 
odredbe zakona i ove Odluke koje se odnose na izbor 
članova savjeta mladih. 

Mandat članova Savjet izabranih postupkom dodatnog 
izbora traje do isteka mandata članova Savjeta izabranih u 
redovitom postupku biranja članova Savjeta. 

Gradsko vijeće raspustit će Savjet samo ako Savjet ne 
održi sjednicu dulje od šest mjeseci. 
 
8. Djelokrug rada 
 

Članak 14. 
U sklopu djelokruga rada Savjet: 

− bira i razrješava predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta,  

− donosi poslovnik o radu Savjeta, 
− donosi financijski plan, 
− donosi Program rada Savjeta, 
− osniva radna i povremena radna tijela, te bira i 

razrješava članove radnih tijela, 
− podnosi Gradskom vijeću izvješće o svom radu, 
− raspravlja na sjednicama Savjeta o pitanjima 

značajnim za rad Savjeta, te o pitanjima iz djelokruga 
Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,  

− inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka, 
programa i drugih akata od značenja za unapređivanje 
položaja mladih na području Grada, 

− predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim 
pitanjima od značenja za unapređivanje položaja 
mladih na području Grada, te načinu rješavanja 
navedenih pitanja, 

− sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja 
odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog 
značenja za unapređivanje položaja mladih na 
području Grada davanjem mišljenja, primjedbe i 
preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade, 

− sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe 
lokalnog programa djelovanja 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, 

− potiče informiranje mladih o svim pitanjima 
značajnim za unapređivanje položaja mladih,  
međusobnu suradnju sa savjetima mladih u Republici 
Hrvatskoj, te suradnju i izmjenu iskustava s 
organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim 
tijelima drugih zemalja, 

− predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću 
program rada popraćen financijskim planom radi 
ostvarivanja programa rada Savjeta, 

− po potrebi poziva predstavnike gradskih tijela na 
sjednice Savjeta, 

− 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, 

− obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za 
mlade. 

 
9. Način rada Savjeta 
 

Članak 15. 
Savjet radi na sjednicama koje se održavaju kao 

redovite i izvanredne, a saziva ih predsjednik Savjeta. 
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 Redovite sjednice Savjeta predsjednik je dužan sazvati 
najmanje jedanput u tri mjeseca. 
 Predsjednik Savjeta dužan je na prijedlog najmanje 
1/3 članova Savjeta sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta. 
  

Članak 16. 
 Savjet o pitanjima iz djelokruga rada može odlučivati i 
donositi akte, ako je na sjednici nazočna većina članova 
Savjeta. 
 Savjet odlučuje većinom glasova prisutnih članova, 
ako ovom Odlukom i Zakonom nije određeno drukčije. 
 Član Savjeta, odnosno njegov zamjenik koji je 
neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o 
nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, 
ali je izuzet od glasovanja i odlučivanja. 
 Smatra se da je član Savjeta neposredno osobno 
zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se 
odluka odnosi na projekt u kojem osobno sudjeluje ili 
sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu 
ili je član Savjeta ujedno i član pravne osobe ili njezinih 
tijela upravljanja. 
 Ako je član Savjeta spriječen sudjelovati na sjednici 
Savjeta, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva 
prava i obveze člana Savjeta. 
 

Članak 17. 
 U radu Savjeta mogu sudjelovati, bez prava glasa, i 
stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s 
mladima. 
 
10. Poslovnik o radu 
 

Članak 18. 
 Savjet donosi poslovnik o svom radu, kojim se pobliže 
uređuje način rada Savjeta i njegovih radnih tijela, 
postupak izbora i razrješenja predsjednika i zamjenika 
predsjednika Savjeta i članova radnih tijela Savjeta u 
skladu s ovom Odlukom. 
 Poslovnik o radu Savjeta donosi se većinom glasova 
svih članova Savjeta. 
 
11. Program rada 

 
Članak 19. 

 Svoj rad Savjet temelji na programu rada koji donosi 
većinom glasova svih članova Savjeta. 
 Savjet donosi program rada Savjeta za svaku 
kalendarsku godinu. 
 Program rada Savjeta mora sadržavati sljedeće 
aktivnosti: 
- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog 

programa djelovanja za mlade, 
- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim 

za mlade, 
- suradnju s tijelima jedinice lokalne odnosno područne 

(regionalne) samouprave u politici za mlade, 
- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u 

Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 
Program rada Savjeta može sadržavati i ostale 

aktivnosti važne za rad Savjeta mladih i poboljšanje 
položaja mladih, a u skladu s propisanim djelokrugom 
mladih. 

Savjet mladih donosi program rada te ga podnosi na 
odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna 
tekuće godine, za sljedeću kalendarsku godinu. 

Savjet mladih podnosi godišnje izvješće o svom radu 
Gradskom vijeću do 31. ožujka tekuće godine za 
prethodnu godinu te ga dostavlja na znanje 
gradonačelniku, koji ga objavljuje na mrežnim stranicama 
Grada. 

 
Članak 20. 

 Ako se Programom rada Savjeta za provedbu 
planiranih sadržaja predviđa potreba osiguranja 
financijskih sredstava, ta se sredstva sukladno Zakonu i 
ovoj Odluci, na temelju financijskog plana, osiguravaju u 
proračunu Grada. 
 Program rada Savjeta iz stavka 1. ovoga članka 
odobrava Gradsko vijeće. 
 
12. Radna tijela Savjeta 
 

Članak 21. 
 Savjet može, u skladu sa svojim djelokrugom, 
imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža 
područja djelovanja, te organizirati forume, tribine i 
radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne 
vrste problema mladih. 
 
13. Financiranje, prostorni i drugi uvjeti za rad 

Savjeta    
 

Članak 22. 
 Financijska sredstva za rad i program Savjeta, 
prostorne i druge materijalne uvjete za rad Savjeta, 
osigurava Grad, a administrativne poslove za potrebe rada 
Savjeta obavlja Služba gradonačelnika i Gradskog vijeća 
Grada Belog Manastira.  
 Članovi Savjeta nemaju pravo na naknadu za svoj rad.  
Članovi Savjeta imaju pravo na naknadu troškova 

prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta, ukoliko za 
dolazak na sjednice Savjeta koriste međumjesni javni 
prijevoz.  

Pod pojmom međumjesni javni prijevoz 
podrazumijeva se javni prijevoz organiziran od mjesta 
stanovanja, koji je različit od mjesta održavanja sjednice, 
do mjesta održavanja sjednice. 

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka članovi Savjeta 
imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini jedne 
karte međumjesnog javnog prijevoza po sjednici Savjeta 
uz uvjet predočenja karte. 
Članovi Savjeta imaju pravo na dnevnicu i naknadu 

troškova prijevoza ukoliko izvan područja Grada Belog 
Manastira predstavljaju Grad vezano za rad u Savjetu.  

Obračun troškova prijevoza i dnevnice iz stavka 6. 
ovoga članka vrši se u skladu s općim aktima Grada 
kojima se uređuju materijalni troškovi zaposlenih u 
upravnim tijelima Grada. 
 

Članak 23. 
 Grad osigurava dostupnost pouzdanih informacija o 
svim pitanjima od interesa za mlade, o članovima Savjeta, 
njihovim zamjenicima i radu Savjeta na svojoj mrežnoj 
stranici. 
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14. Suradnja savjeta mladih 
 

Članak 24. 
 Savjet može surađivati s drugim savjetima mladih na 
području Republike Hrvatske i razvijati suradnju s 
organiziranim oblicima djelovanja mladih i neformalnim 
skupinama mladih u jedinicama lokalne i područne 
(regionalne) samouprave drugih zemalja, te 
međunarodnim organizacijama.  
 
15. Odnos Savjeta i predstavničkog te izvršnog tijela 
 

Članak 25. 
Gradsko vijeće dostavlja Savjetu 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, na koji po potrebi poziva i druge članove 
Gradskog vijeća i drugih gradskih tijela, a na kojem 
raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, te o 
suradnji Gradskog vijeća i drugih gradskih tijela sa 
Savjetom. 

Inicijativu za zajednički sastanak predsjednika 
Gradskog vijeća i Savjeta može pokrenuti i Savjet. 

Na zajednički sastanak predsjednika Gradskog vijeća i 
Savjeta mogu biti pozvani i stručnjaci iz pojedinih 
područja vezanih za mlade i rad s mladima. 

Na prijedlog Savjeta Gradsko vijeće će raspraviti 
pitanje od interesa za mlade, i to najkasnije na prvoj 
sljedećoj sjednici od dana dostave zahtjeva savjeta mladih 
pod uvjetom da je prijedlog podnesen najkasnije sedam 
dana prije dana održavanja sjednice Gradskog vijeća. 

Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član 
Savjeta kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se 
pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati 
sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi, ali bez 
prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o 
pitanju iz njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće. 

 
Članak 26. 

 Savjet surađuje s gradonačelnikom redovitim 
međusobnim informiranjem, savjetovanjem te na druge 
načine. 

Gradonačelnik, po potrebi, a najmanje svaka tri 
mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom, a na 
kojem raspravljaju o svim pitanjima od interesa za mlade, 
te o suradnji gradonačelnika i Savjeta. 

Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem 
obavještava Savjet o svojim aktivnostima koje su od 
važnosti ili interesa za mlade. 
 
16. Prijelazne i završne odredbe 
 

Članak 27. 
 Savjet mladih osnovan sukladno Zakonu o savjetima 
mladih ("Narodne novine", broj: 23/07) i Odluci o 
osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira 

("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 3/08) 
nastavlja s radom do isteka svoga mandata.  
 

Članak 28. 
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Belog 
Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", 
broj: 3/08). 
 

Članak 29. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objave u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 021-05/14-01/16 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-2 
U Belom Manastiru, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 

26. 
 Temeljem članka 49. stavak 1. točka 8. i 13. i članka 
106. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira, na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine, donijelo je 
 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na sklapanje ugovora o nabavi 
radova na sanaciji sustava oborinskih voda u 2014. 

godini 
 

I. 
 Daje se suglasnost na sklapanje ugovora o nabavi 
radova u postupku ograničenog prikupljanja ponuda za 
nabavu radova na sanaciji sustava oborinskih voda, Ev. 
broj: OPP 02/14, s najpovoljnijim ponuditeljem, tvrtkom 
ODVODNJA d.d. Darda, Ul. sv. Ivana Krstitelja 115, 
31326 Darda, OIB 22880061995 i s ukupnom cijenom 
ponude (s PDV-om) u iznosu od 299.748,50 kn. 
 

II. 
 Ovlašćuje se gradonačelnik da, temeljem ovog 
Zaključka, a nakon konačnosti i izvršnosti Odluke o 
odabiru najpovoljnije ponude u postupku ograničenog 
prikupljanja ponuda za nabavu radova na sanaciji sustava 
oborinskih voda KLASA: 406-01/14-01/06, URBROJ: 
2100/01-01-03-14-5 od 25. travnja 2014. godine, u 
predmetnom postupku sklopi odgovarajući ugovor o 
nabavi radova iz točke I. ovog Zaključka.  
  

III. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 406-01/14-01/06 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-6 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 
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27. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13., te članka 

106. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira" broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine, donijelo je 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju  suglasnosti za otvaranje područnog odjela  

Umjetničke škole Beli Manastir u općini Darda  
 

I. 
Daje se suglasnost Umjetničkoj školi Beli Manastir za 

otvaranje područnog odjela u općini Darda. 
 

II. 
Troškove provođenja nastavnog programa u cijelosti 

će snositi Umjetnička škola Beli Manastir iz vlastitih 
prihoda škole. 

 

III. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira" . 
 

KLASA: 602-11/14-01/01  
URBROJ: 2100/01-01-01-14-2 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 

28. 
Temeljem članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama 

("Narodne novine", broj: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), kao 
i članka 7. stavak 1. alineja 1. Odluke o osnivanju 
Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira 
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 1/14), te 
članka 49. stavak 1. točka 7. i 13. i članka 106. stavak 1. 
Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada 
Belog Manastira" broj:  4/09, 6/09, 1/13 i 3/13 - 
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira 
na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2014. godine, 
donijelo je 
 

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
o davanju suglasnosti na Statut Baranjske  
razvojne agencije Grada Belog Manastira 

 
I. 

Grad Beli Manastir kao osnivač daje suglasnost na 
Statut Baranjske razvojne agencije Grada Belog 
Manastira. 

 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira" i stupa na snagu prvog dana 
nakon objave. 

 

KLASA: 302-01/14-01/03 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-1 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 

29. 
 Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 
stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13 - pročišćeni tekst), a vezano za članak 57. stavak 3. i 
članak 130. stavak 1. alineja 4. Zakona o proračunu 
("Narodne novine", broj: 87/08 i 136/12), Gradsko vijeće 
Grada Belog Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. 
svibnja 2014. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju izvješća o utrošku tekuće proračunske 

pri čuve za razdoblje od 1.2.2014. godine do 31.3.2014. 
godine 

 

I. 
 Usvajaju se izvješća gradonačelnika Grada Belog 
Manastira o utrošku tekuće proračunske pričuve za:  

- razdoblje od 1.2. do 28.2.2014. godine, 
- razdoblje od 1.3. do 31.3.2014. godine. 

 

II. 
 Izvješća iz točke I. ovoga Zaključka prilažu se uz ovaj 
Zaključak i čine njegov sastavni dio. 
 

III. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Belog Manastira". 
 

KLASA: 400-06/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-5 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 

30. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

Centra za kulturu Grada Belog Manastira u 2013. 
godini 

 
I. 

Usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju 
Centra za kulturu Grada Belog Manastira u 2013. godini. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 400-01/14-01/03 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-9 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 
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31. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  
Dječjeg vrti ća "Cvr čak" Beli Manastir u 2013. godini 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju 

Dječjeg vrtića "Cvrčak" Beli Manastir u 2013. godini. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 400-01/14-01/03 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-10 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 
 

32. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu, stanju opreme, 

financijskom poslovanju i intervencijama Javne 
profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog 

Manastira u 2013. godini 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu, stanju opreme, 

financijskom poslovanju i intervencijama Javne 
profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog 
Manastira u 2013. godini. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 400-01/14-01/03 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-12 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 
 
 
 
 

33. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju  

za 2013. godinu Umjetničke škole Beli Manastir  
 

I. 
Usvaja se Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 

2013. godinu Umjetničke škole Beli Manastir. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 400-01/14-01/03 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-13 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 
 

34. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira, na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine donijelo je  
 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o ostvarenju i izvršenju 

programa športa u 2013. godini s financijskim 
izvješćem Zajednice športskih udruga  

Grada Belog Manastira 
 

I. 
Usvaja se Izvješće o ostvarenju i izvršenju programa 

športa u 2013. godini s financijskim izvješćem Zajednice 
športskih udruga Grada Belog Manastira. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 400-01/14-01/03 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-14 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 
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35. 

Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 
stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o neprihvaćanju Prijedloga Odluke o izmjeni 

Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Belog 
Manastira  

 
I. 

Ne prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Poslovnika 
o radu Gradskog vijeća Grada Belog Manastira. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 012-04/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-3 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 
 

36. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine, donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K  
o neprihvaćanju Prijedloga Odluke o raspisivanju 

izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području 
Grada Belog Manastira 

 
I. 

Ne prihvaća se Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora 
za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada 
Belog Manastira. 

 
II. 

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Belog Manastira".  

 
KLASA: 026-01/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-1 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 
 
 
 
 
 

37. 
Temeljem članka 49. stavak 1. točka 13. i članka 106. 

stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Belog 
Manastira na 10. sjednici održanoj dana 26. svibnja 
2014. godine donijelo je  
 

Z A K L J U Č A K 
o neprihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice 

Beli Manastir s financijskim izvješćem za 2013. godinu 
 

I. 
Ne prihvaća se Izvješće o radu Gradske knjižnice Beli 

Manastir s financijskim izvješćem za 2013. godinu. 
 

II. 
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 

Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 400-01/14-01/03 
URBROJ: 2100/01-01-01-14-11 
Beli Manastir, 26. svibnja 2014. godine 
 

PREDSJEDNICA 
Jadranka Sabljak, v.r. 

 
 

23. 
Temeljem članka 391. stavak 1. Zakona o vlasništvu i 

drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), točke XIII. stavak 1. 
Natječaja za davanje u zakup krovnih površina zgrada 
javnih namjena na području grada Belog Manastira radi 
postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) od 
19. ožujka 2014. godine, te članka 72. stavak 1. točka 4. i 
članka 107. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 
3/13-pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Belog 
Manastira donosi 
 

O D L U K U  
o davanju u zakup krovnih površina zgrada javnih 
namjena na području grada Belog Manastira radi 

postavljanja fotonaponskih sustava (solarnih 
elektrana) po natječaju od 19. ožujka 2014. godine 

 
I. 

 Krovne površine zgrada javnih namjena na području 
grada Belog Manastira, predmet Javnog natječaja za 
davanje u zakup krovnih površina zgrada javnih namjena 
na području grada Belog Manastira radi postavljanja 
fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) objavljenog na 
oglasnoj ploči i web stranicama Grada Belog Manastira 
dana 19. ožujka 2014. godine, daju se u zakup sljedećem 
najpovoljnijem natjecatelju kao jedinom ponuditelju (koji 
je u cijelosti ispunio uvjete Natječaja i ponudio 
odgovarajući iznos mjesečne zakupnine): 
1. Tvrtki S.E.G. inženjering d.o.o. Osijek, Josipa Jurja 

Strossmayera 341, 31000 Osijek, OIB 70796649006 
uz mjesečnu zakupninu od 6% ukupnog mjesečnog 
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prihoda ostvarenog za isporučenu električnu energiju 
temeljem ugovora o otkupu električne energije na ime 
zakupa krovnih površina radi postavljanja solarnih 
elektrana svih pet ponuđenih zgrada javnih namjena 
(zgrada  Gradske uprave i Općinskog suda u Belom 
Manastiru, Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53; 
upravna zgrada trgovačkog društva "Baranjska 
čistoća" d.o.o. Beli Manastir, Beli Manastir, Ulica 
Republike 11; Tržnica, Beli Manastir, Ulica kralja 
Tomislava 30B; Gradski bazeni Beli Manastir, 
Karanačka 39; radionica i skladište trgovačkog 
društva "Baranjski vodovod" d.o.o., Beli Manastir, 
Ulica Republike 30).  

 
II. 

 Ugovor o zakupu krovnih površina između Grada 
Belog Manastira, kao zakupodavca i najpovoljnijeg 
natjecatelja iz točke I. ove Odluke, kao zakupnika, kojim 
će se urediti međusobna prava i obveze s temelja zakupa 
krovnih površina radi postavljanja fotonaponskih sustava 
(solarnih elektrana), sklopit će se u roku od 15 (petnaest) 
dana od dana proteka roka za prigovor, odnosno od dana 
donošenja konačne odluke, sukladno natječajnim i 
ponudbenim uvjetima. 
  

III. 
 Protiv ove Odluke nezadovoljni natjecatelj ima pravo 
prigovora gradonačelniku u roku od 8 (osam) dana od 
dana primitka ove Odluke. 
 

IV. 
 Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 947-02/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-03-14-5 
Beli Manastir, 5. svibnja 2014. godine 
 

GRADONAČELNIK 
Ivan Doboš, v.r. 

 
 
24. 

Temeljem članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i 
drugim stvarnim pravima ("Narodne novine", broj: 91/96, 
68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 
146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 48. stavak 1. 
točka 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 129/05, 
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – 
pročišćeni tekst), članka 4. stavak 1. Odluke o 
postavljanju reklama na području Grada Belog Manastira 
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 9/08), 
članka 4.-21. Odluke o uvjetima i postupku javnog 
natječaja za davanje u zakup javne površine i 
neizgrađenog građevnog zemljišta ("Službeni glasnik 
Grada Belog Manastira", broj: 4/99, 3/00 i 9/05), te 
članka 72. stavak 1. točka 4. i članka 107. Statuta Grada 
Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog 
Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni tekst), 
gradonačelnik Grada Belog Manastira donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
o raspisivanju Javnog natječaja za davanje u zakup 
zemljišta na javnim površinama radi postavljanja 
reklama (city light ormari ća i jumbo plakata) na 

području Grada Belog Manastira 
 

I. 
 Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup 
zemljišta na javnim površinama radi postavljanja reklama 
(city light ormarića i jumbo plakata) na području Grada 
Belog Manastira kako slijedi: 
 

1. CITY LIGHT ORMARI ĆI 

 Broj  
lokacije 

NAZIV I OPIS LOKACIJE Broj 
mjesta 

1 2 3 

1. Trg Slobode prema Ulici Vladimira 
Nazora 

3 

2. Ulica Republike (ispred Konzuma) 3 

3. Ulica kralja Tomislava (ispred 
Policijske postaje) 

1 

4. Ulica kralja Tomislava (ispred 
Gradske uprave) 

1  

5. Školska ulica (ispred Nastavno-
športske dvorane) 

1 

6. Ulica kralja Zvonimra (ispred kbr. 2) 2 

7. Osječka ulica (uz nadstrešnice 
autobusnih stajališta) 

4 

8. Ulica kralja Petra Svačića (uz 
nadstrešnice autobusnih stajališta) 

4 

9. Branjin Vrh - Ulica sv. Križa (uz 
nadstrešnice autobusnih stajališta) 

4 

2. JUMBO PLAKATI 

 Broj  
lokacije 

NAZIV I OPIS LOKACIJE 

 

Broj 
mjesta 

1 
2 3 

1. Ulaz u Beli Manastir iz smjera Belišća 
na dijelu k.č.br. 3058 (ispred 
Gradskog odlagališta komunalnog 
otpada) 

1 

 

2. Ulaz u Beli Manastir iz smjera Belišća 
na dijelu k.č.br. 3146/4 (skretanje u 
Poslovnu zonu Zapad) 

1 

3. Dio k.č.br. 3372/1 (podvožnjak) 2 

4. Ulica Vojina Bakića na dijelu k.č.br. 
3564 (na križanju s Ulicom kralja 
Petra Svačića) 

1  

5. Ulaz u Beli Manastir iz smjera granice 
s Republikom Mađarskom na dijelu 
k.č.br. 2279/1 (ispred vašarišta) 

1 
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 Broj  
lokacije 

NAZIV I OPIS LOKACIJE 

 

Broj 
mjesta 

1 
2 3 

6. Ulaz u Beli Manastir iz smjera granice 
s Republikom Mađarskom na dijelu 
k.č.br. 3498 (Popovačka ulica) 

2 

 

7. Ulaz u Beli Manastir iz smjera 
Osijeka na dijelu k.č.br. 3435 
(Jablanova ulica na križanju s 
Osječkom ulicom) 

1 

8. Ulica Vladimira Nazora na dijelu 
k.č.br. 3531/7 (na kiržanju s ul. Trg 
Slobode) 

2 

9. Dio k.č.br. 1904/2 (spoj ul. Hrvatskih 
branitelja na ul. Kralja Petra Svačića – 
bivša lokacija kod INA-e) 

1 

10. Branjin Vrh, na ulazima u naselje 2x2 

 
II. 

 Javni natječaj za davanje u zakup zemljišta na javnim 
površinama radi postavljanja reklama (city light ormarića 
i jumbo plakata) iz točke I. ovog Zaključka objavit će se u 
dnevnom listu "GLAS  SLAVONIJE"  i web stranicama 
Grada Belog Manastira. 
 

III. 
 Prilog ovom Zaključku je tekst Javnog natječaja. 

 
IV. 

 Postupak Javnog natječaja iz točke I. ovog Zaključka 
provodi Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja za 
davanje u zakup zemljišta na javnim površinama radi 
postavljanja reklama (city light ormarića i jumbo plakata) 
na području Grada Belog Manastira u sastavu: 
 1. Kornelija Pacanović Zvečevac, predsjednik 
Povjerenstva, 
 2. Sonja Veseli, član Povjerenstva, 
 3. Tatjana Novak-Belić, član Povjerenstva. 
 

V. 
 Izvršenje ovog Zaključka - objava Javnog natječaja i 
potrebni administrativno-tehnički poslovi - povjerava se 
Upravnom odjelu za graditeljstvo i stambeno-komunalne 
poslove Grada Belog Manastira. 
 

VI. 
 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Belog Manastira". 
 
KLASA: 363-01/14-01/06 
URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 
Beli Manastir, 5. svibnja 2014. godine 
 

GRADONAČELNIK 
Ivan Doboš, v.r. 

 
 
 

25. 
Temeljem članka 5. Pravilnika o jedinstvenim 

klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama 
stvaralaca i primalaca akata ("Narodne novine", broj: 
38/88), te članka 72. stavak 1. točka 7. i članka 107. 
Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada 
Belog Manastira", broj: 4/09, 6/09, 1/13 i 3/13-pročišćeni 
tekst), gradonačelnik Grada Belog Manastira donosi 
 

IZMJENU  P L A N A 
KLASIFIKACIJSKIH OZNAKA I BROJ ČANIH 

OZNAKA STVARATELJA I PRIMATELJA AKATA 
NA PODRUČJU GRADA BELOG MANASTIRA 

 
Članak  1. 

U Planu klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 
stvaratelja i primatelja akata na području Grada Belog 
Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", 
broj: 1/14) u članku 1. stavku 1. iza riječi: "brojčanih 
oznaka" dodaju se riječi: "stvaratelja i primatelja akata na 
području". 

 
Članak 2. 

Članak 3. mijenja se i glasi:  
"Brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata na 

području Grada Belog Manastira utvrđuju se za 
predstavničko i izvršno tijelo, te upravna tijela Grada 
Belog Manastira, tijela mjesne samouprave, tijela za 
provođenje referenduma i izbora te pravne osobe koje 
djeluju na području Grada Belog Manastira. 

Brojčane oznake stvaratelja i primatelja akata na 
području Grada Belog Manastira su: 
2100/01 -       Grad Beli Manastir 
2100/01-01 -  Predstavničko i izvršno tijelo Grada Belog    

Manastira 
01 - Gradsko vijeće 

    02 - Radna tijela Gradskog vijeća 
    03 - Gradonačelnik 
2100/01-02 -  Upravna tijela Grada Belog Manastira 

01 - Upravni odjel za graditeljstvo i     
       stambeno-komunalne poslove   

    02 - Upravni odjel za gospodarstvo,     
                              proračun, financije i društvene     
                              djelatnosti 
    03 - Služba gradonačelnika i Gradskog     
                              vijeća 
2100/01-03 - Centar za kulturu Beli Manastir 
2100/01-04 - Dječji vrti ć "Cvrčak" Beli Manastir 
2100/01-05 - Gradska knjižnica Beli Manastir 
2100/01-06 - "Stanouprava" d.o.o. Beli Manastir 
2100/01-07 - Javna profesionalna vatrogasna postrojba    
                     Grada Belog Manastira 
2100/01-08 - Umjetnička škola Beli Manastir 
2100/01-09 - Vijeća mjesnih odbora na području Grada    
                     Belog Manastira 

        01 - Vijeće Mjesnog odbora Beli Manastir 
                02 - Vijeće Mjesnog odbora Branjin Vrh 
               03 - Vijeće Mjesnog odbora Šećerana 
               04 - Vijeće Mjesnog odbora Šumarina 
2100/01-10 - Tijela za provođenje referenduma i izbora 
              01 - Gradsko povjerenstvo za provođenje     
                             državnog referenduma 
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              02 - Gradsko povjerenstvo za provođenje   
                             lokalnog referenduma 

     03 - Gradsko povjerenstvo za provođenje    
       drugih oblika neposrednog odlučivanja    
       i izjašnjavanja birača u obavljanju    
       državne vlasti i lokalne i područne     
       (regionalne) samouprave 

         04 - Gradsko izborno povjerenstvo za  
                              provođenje izbora zastupnika u    
                              Hrvatski sabor  

05 - Gradsko izborno povjerenstvo za   
 provođenje izbora za predsjednika            
 Republike Hrvatske 

06 - Gradsko izborno povjerenstvo za   
 provođenje izbora članova vijeća      
 nacionalnih manjina 

                07 - Gradsko izborno povjerenstvo za  
                              provođenje izbora članova   
                              predstavničkog tijela i izvršno tijelo 

        08 - Gradsko izborno povjerenstvo za  
               provođenje izbora članova vijeća     
               mjesnih odbora 

   09 - Gradsko izborno povjerenstvo za    
          provođenje izbora za članove u     
          Europski parlament iz Republike     
          Hrvatske 

2100/01-11 - Zajednica športskih udruga Grada Belog     
                     Manastira 
2100/01-12 - Baranjska razvojna agencija Grada Belog  
                      Manastira". 
 

Članak 3. 
Ova Izmjena Plana stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u "Službenom glasniku Grada Belog 
Manastira".   
    
KLASA:  035-02/14-01/01 
URBROJ: 2100/01-01-03-14-1 
U Belom Manastiru, 12. svibnja 2014. godine 
 

GRADONAČELNIK 
Ivan Doboš, v.r. 

 
 

3. 
 Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama 
("Narodne novine", br: 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i 
članka 7. stavka 1. alineja 1. Odluke o osnivanju 
Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira 
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 
1/14),Upravno vijeće Baranjske razvojne agencije Grada 
Belog Manastira na 1. sjednici održanoj dana 14. svibnja 
2014. godine, donijelo je 
 

STATUT 

Baranjske razvojne agencije Grada Belog Manastira 

I.  TEMELJNA ODREDBA  
 

Članak 1. 
Ovim Statutom Baranjske razvojne agencije Grada Belog 
Manastira, sukladno Odluci o osnivanju Baranjske 

razvojne agencije Grada Belog Manastira, (u daljnjem 
tekstu: Agencija) pobliže se uređuje:  

• naziv i sjedište,  
• djelatnosti,  
• pečat i štambilj, 
• pravni položaj, 
• zastupanje i predstavljanje, 
• unutarnji ustroj,  
• tijela i djelokrug njihova rada,  
• imovina i financiranje,  
• javnost rada,  
• opći akti,  
• poslovna tajna,  
• ostala pitanja značajna za rad.  

 
II.  STATUS  

Članak 2. 
Agenciju kao ustanovu osnovalo je Gradsko vijeće Grada 
Belog Manastira Odlukom o osnivanju  Baranjske 
razvojne agencije Grada Belog Manastira ("Službeni 
glasnik Grada Belog Manastira br. 1/14). 
Vlasnik i osnivač Agencije je Grad Beli Manastir. 
 
III. NAZIV I SJEDIŠTE 
 
 

Članak 3. 
Naziv Agencije je: Baranjska razvojna agencija Grada 
Belog Manastira. 
Skraćeni naziv Agencije glasi: BARA 
Naziv Agencije mora biti istaknut na objektu u kojem se 
nalazi sjedište Agencije. 
Agencija može promijeniti naziv samo odlukom osnivača. 

 
Članak 4. 

Sjedište Agencije je u Belom Manastiru, Kralja 
Tomislava 53. 
 
IV. DJELATNOST  
 

Članak 5. 
Agencija je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti i 
poslovanju sukladno zakonu. 
Agencija obav1ja sljedeće djelatnosti:  

• poticanje razvoja gospodarstva, turizma, 
poljoprivrede i civilnog društva Grada Belog 
Manastira, 

• identifikacija, priprema i provedba projekata 
financiranih iz sredstava EU fondova i ostalih 
fondova (nacionalnih i internacionalnih) 

• sudjelovanje u razvojnim projektima i 
programima naročito onima financiranim iz 
sredstava EU fondova; 

• pružanje tehničke i savjetodavne potpore u 
programima međunarodne i regionalne suradnje, 

• razmjena informacija u svrhu razvoja Grada 
Belog Manastira i regionalnog razvoja, 

• stvaranje lokalnih, regionalnih, prekograničnih i 
međunarodnih mreža, 

• promocija Grada Belog Manastira i regije 
(Baranja), 
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• potpora razvojnim programima, 
• posredovanje u suradnji s gradskim, nacionalnim 

i međunarodnim financijskim institucijama, 
• privlačenje direktnih stranih investicija, 
• izgrađivanje institucionalnih kapaciteta, 
• pružanje tehničke pomoći drugim pravnim 

subjektima u izradi projektnih prijedloga za 
financiranje kroz pristupne fondove EU i druge 
fondove, 

• ispitivanje tržišta i javnog mnijenja, 
• izrada studije izvedivosti, poslovnih planova i 

investicijskih elaborata, analize troškova i 
koristi, 

• pružanje tehničke i konzultativne pomoći glede 
programa međulokalne, međuregionalne i 
međunarodne suradnje, 

• provođenje specijalističkih edukativnih 
programa, 

• informiranje i pružanje konzalting usluga, 
• savjetovanje u vezi s poslovanjem i 

upravljanjem,  
• usluge prevođenja,  
• promidžba (reklama i propaganda), 
• izrada programa i projekata za urbanu i ruralnu 

sredinu putem sustava poduzetništva, 
• djelatnost organiziranje stručnih skupova, 

seminara i edukacija, sajmova, kongresa i slično,  
• poticanje poslovne suradnje, tehnoloških 

transfera i komercijalizacije rezultata 
istraživanja,  

• gospodarenje poslovnim zonama i 
poduzetničkim inkubatorima,  

• računalne i srodne djelatnosti,  
• promocija poslovnih zona Grada Belog 

Manastira,  
• izrada i ažuriranje strateških planova,  
• djelatnost nakladnika,  
• distribucija tiska, 
• djelatnost javnog informiranja, 
• usluge informacijskog društva, 
• tiskanje časopisa i drugih periodičnih časopisa, 

knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih 
rukopisa, karata i atlasa, plakata, igraćih karata, 
reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih 
oglasa, djelovodnika, albuma, dnevnika, 
kalendara, poslovnih obrazaca i drugih tiskanih 
trgovačkih stvari, papirne robe za osobne potrebe 
i drugih tiskanih stvari, putem knjigotiska, 
ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i 
drugih tiskarskih strojeva, strojeva za 
umnožavanje, računalnih (kompjutorskih) 
pisača, fotokopiranja i termokopiranja,  

• pružanje usluga putem interneta, 
• izrada i održavanje internet stranica, 
• pružanje usluga grafičkog i web dizajna, 
• turističke usluge u ostalim oblicima turističke 

ponude,  
• ostale turističke usluge,  
• turističke usluge koje uključuju športsko-

rekreativne ili pustolovne aktivnosti. 

Članak 6. 
U provođenju djelatnosti iz članka 5. ovog Statuta, 
Agencija zastupa interese Grada Belog Manastira. 
Suradnja se proteže i na nevladine organizacije, udruge i 
ustanove koje imaju potrebu za ovakvom vrstom suradnje, 
suradnja s nadležnim ministarstvima kroz proces 
regionalnog razvoja, ostalim županijama na nivou regija, 
te tijelima Europske unije, potiče stvaranje pozitivne 
ulagačke i poduzetničke klime te pruža savjetodavne i 
edukacijske usluge.  
 
V. PEČAT, ŠTAMBILJ I ZAŠTITNI ZNAK 
 

Članak 7. 
Agencija ima pečate s grbom Grada Belog Manastira 
okruglog oblika promjera 38 mm, te promjera 12 mm koje 
koristi u obavljanju poslova u okviru svoje djelatnosti.  
U sredini pečata iz stavka 1. ovog članka nalazi se grb 
Grada Belog Manastira, a u koncentričnim krugovima oko 
grba sadrži naziv "Baranjska razvojna agencija Grada 
Belog Manastira - BARA". 
Pečati iz stavka 1. ovog članka imaju redni broj koji se 
stavlja iznad grba Grada Belog Manastira.  
Broj pečata određuje ravnatelj.  
Pečati se brojčano označuju.  

 
Članak 8. 

Agencija ima pečat koji koristi u obavljanju poslova koji 
nisu u okviru svoje djelatnosti.  
U uredskom poslovanju Agencija koristi prijemni štambilj 
pravokutnog oblika, koji sadrži tekst: Baranjska razvojna 
agencija Grada Belog Manastira i prostor za upisivanje 
datuma primitka, klasifikacijske oznake, urudžbenog 
broja, ustrojstvene jedinice, broj priloga i vrijednost. 
Oblik i sadržaj pečata i prijemnog štambilja iz članka 7. i 
8. ovog Statuta utvrđuje ravnatelj Agencije.  
Korištenje pečata s grbom Grada Belog Manastira, te 
pečata i prijemnog štambilja iz stavaka1. i 2.ovog članka 
utvrđuje ravnatelj Agencije. 
 

Članak 9. 
Agencija ima zaštitni znak, čiji oblik, izgled i način 
korištenja utvrđuje Upravno vijeće Agencije. 
Ravnatelj je dužan provesti postupak registracije zaštitnog 
znaka Agencije kod nadležnih institucija, u svrhu njegove 
zaštite od neovlaštenog kopiranja i korištenja. 
 
VI.   PRAVNI POLOŽAJ, ZASTUPANJE I    
        PREDSTAVLJANJE  
 

Članak 10. 
Agencija je pravna osoba koji se upisuje u registar 
ustanova. 
 

Članak 11. 
Agencija posluje samostalno i svoje djelatnosti obavlja na 
načelima Zakona o ustanovama, Odluke o osnivanju i 
akata koje samostalno donosi. 
Agencija samostalno istupa u pravnom prometu 
zaključivanjem ugovora o preuzimanju prava i obaveza u 
djelatnosti registriranih  aktivnosti. Sve aktivnosti, njihov 
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obim i naknadu za obavljenu uslugu ugovorne strane 
utvrđuju pisanim ugovorom.  

 
Članak 12. 

U pravnom prometu Agencija odgovara cjelokupnom 

svojom imovinom.  

Osnivač Agencije solidarno i neograničeno odgovara za 
njene obveze, sukladno zakonu i Odluci o osnivanju.  

 
Članak 13. 

Promet novčanih sredstava Agencija vrši putem banke 
ovlaštene za platni promet, koju određuje ravnatelj. 

 
Članak 14. 

Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj.  

Ravnatelj može za pojedinačne prigode odrediti nekog od 
zaposlenika Agencije da predstavlja Agenciju.  

Članak 15. 
Ravnatelj Agencije ima sva ovlaštenja u pravnom 
prometu u okviru djelatnosti Agencije upisane u sudski 
registar. 
Ravnatelj Agencije ovlašten je u ime i za račun Agencije 
samostalno sklapati ugovore u pravnom prometu i 
raspolagati imovinom Agencije do vrijednosti 50.000,00 
kuna.  
 
VII. UNUTARNJI USTROJ  

 
Članak 16. 

Agencija se ustrojava kao jedinstvena ustrojstvena 
jedinica.  
Organizacija i djelokrug Agencije, struktura i naziv radnih 
mjesta, opis poslova i uvjeta za njihovo obavljanje 
uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu. 

 
VIII.  TIJELA I DJELOKRUG NJIHOVA RADA  

 
Članak 17. 

Tijela Agencije su:  
1. Upravno vijeće 
2. Ravnatelj 

1. Upravno vijeće  

 
Članak 18. 

Upravno vijeće upravlja Agencijom. 
Upravno vijeće ima predsjednika i dva člana. 
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i 
razrješava Gradonačelnik Grada Belog Manastira. 
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na 
vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a 
mandat članova teče od dana konstituiranja Upravnog 
vijeća. 
Postupak imenovanja i razrješenja članova Upravnog 
vijeća propisuje se Statutom Agencije u skladu s 
odredbama Zakona. 

 

Članak 19. 
Upravno vijeće Agencije obavlja poslove određene 
Zakonom, Odlukom o osnivanju i ovim Statutom. 
Upravno vijeće:   
- donosi StatutAgencije uz suglasnost Gradskog vijeća 

Grada Belog Manastira, 
- donosi godišnji program rada uz suglasnost 

gradonačelnika, 
- donosi  druge opće akte, 
- donosi odluke o stjecanju, opterećenju i otuđenju 

nekretnina u vlasništvu Agencije ili druge imovine u 
iznosu od 50.000 do 200.000 kuna samostalno, a 
iznad tog iznosa uz suglasnost gradonačelnika, 

- raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava 
ravnatelja, 

- daje prethodnu suglasnost na izbor zaposlenika koje 
vrši ravnatelj Agencije 

- odlučuje o pitanjima koja se odnose na upravljanje, a 
za koja nije propisana nadležnost ravnatelja, 

- odlučuje o drugim pitanjima utvrđena zakonom i 
Statutom. 

 
Članak 20. 

Rad Upravnog vijeća regulira se Poslovnikom o radu 
Upravnog vijeća. 
 
2. Ravnatelj  

Članak 21. 
Voditelj Agencije je ravnatelj. 
Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja. 
Odluku o raspisivanju javnog natječaja donosi Upravno 
vijeće, najmanje tri mjeseca prije isteka mandata koji je u 
tijeku.  Natječaj se objavljuje u dnevnom ili tjednom 
tisku. 
Sadržaj natječaja mora biti sukladan zakonu i ovom 
Statutu. 

 
Članak 22. 

Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje, predstavlja i 

zastupa Agenciju, poduzima sve pravne radnje u ime i za 

račun Agencije, zastupa Agenciju pred sudovima, 

upravnim i drugim tijelima, pravnim i fizičkim osobama, i 
donosi sve druge odluke predviđene zakonom i ostalim 

pozitivnim propisima.  

Ravnatelj odgovara za zakonitost rada Agencije. 
 

Članak 23. 
Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na 
razdoblje od četiri godine. Ista osoba može se ponovno 
imenovati za ravnatelja.  
Za ravnatelja Agencije može se imenovati osoba koja ima 
visoku stručnu spremu društvenog, humanističkog ili 
tehničkog područja znanosti, minimalno 2 godina radnog 
iskustva, minimalno 5 godina iskustva u pripremi, 
vođenju i provedbi projekata i aktivno znanje engleskog 
jezika. 
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Članak 24. 

Ravnatelj ustanove može biti razriješen prije isteka 
vremena na koje je imenovan.  

Upravno vijeće dužno je razriješiti ravnatelja:  

1. ako ravnatelj sam zatraži razrješenje u skladu s 
ugovorom o radnom odnosu,  

2. ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima 
ili propisima kojima se uređuju radni odnosi dovode do 
prestanka ugovora o radu,  

3. ako ravnatelj ne postupa po propisima ili općim aktima 
ustanove, ili neosnovano ne izvršava odluke organa 
ustanove ili postupa protivno njima,  

4. ako ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom 
prouzroči ustanovi veću štetu ili ako zanemaruje ili 
nesavjesno obavlja svoje dužnosti tako da su nastale ili 
mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti 
ustanove.  

Prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se mora 
dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje.  

U slučaju razrješenja ravnatelja imenovat će se vršitelj 
dužnosti ravnatelja, a ustanova je dužna raspisati natječaj 
za ravnatelja u roku od 30 dana od dana imenovanja 
vršitelja dužnosti.  

Članak 25. 
Sukladno propisima o radu ravnatelj ima svojstvo 
poslodavca u Agenciji. 
Izbor zaposlenika vrši ravnatelj uz prethodnu suglasnost 
Upravnog vijeća Agencije.  
Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnikom o radu 
propisat će se radna mjesta, uvjeti za zasnivanje radnog 
odnosa,  prava i obveze zaposlenika, te druga  pitanja 
značajna za rad Agencije. 
 
IX. IMOVINA I FINANCIRANJE 

Članak 26. 
Imovinu Agencije čine: sredstva za rad pribavljena od 
osnivača, odnosno proračuna Grada Belog Manastira 
osiguranih za tu namjenu, sredstva stečena pružanjem 
usluga Agencije, donacije te drugih izvora u skladu sa 
zakonom.  
Sredstva stečena u obavljanju djelatnosti nemaju karakter 
dobiti i upotrebljavaju se isključivo za obavljanje i razvoj 
registrirane djelatnosti. 
Agencija ne može bez suglasnosti gradonačelnika steći, 
opteretiti ili otuđiti nekretninu ili drugu imovinu čija je 
vrijednost veća od 200.000,00 kn 

X. JAVNOST RADA  

Članak 27. 
Rad Agencije je javan. 
Agencija osigurava javnost rada suradnjom sa sredstvima 
javnog priopćavanja te izvješćivanjem javnosti i 

nadležnih tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s 
javnim ovlastima i drugih pravnih osoba o radu i 
poslovanju Agencije.  
Informacije iz djelokruga rada Agencije daje predsjednik 
Upravnog vijeća ili ravnatelj Agencije. 
Pravilnici, odluke i drugi akti Agencije značajni za 
javnost, podaci o postignutim ciljevima i učincima 
objavljuju se na internetskim stranicama Agencije. 

Članak 28. 
Ravnatelj Agencije za poslove iz članka 27. stavka 3. 
ovog Statuta može ovlastiti drugu osobu iz Agencije.  
 
XI. OPĆI AKTI  
 

Članak 29. 
Agencija ima sljedeće opće akte: 

a) Statut, 
b) Poslovnik o radu Upravnog vijeća, 
c) Pravilnik o radu 
d) Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu, 
e) drugi opći akti.  

Opći akti Agencije objavljuju se  na oglasnoj ploči 
Agencije, a mogu se objaviti i na Internet stranici 
Agencije. 
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihovog 
objavljivanja na oglasnoj ploči Agencije, a u izuzetnim i 
posebno opravdanim slučajevima danom objavljivanja. 
Opći akti mijenjaju se ili dopunjuju na način i po 
postupku njihova donošenja. 
 

Članak 30. 
Opće akte  iz članka 29. stavka 1 podtočke a), b), c) i d) 
donosi Upravno vijeće.  
Ostale opće akte donosi ravnatelj.  

XII. POSLOVNA TAJNA  

Članak 31. 
Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci čije bi 
priopćavanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama 
bilo protivno poslovanju Agencije ili štetilo njenom 
poslovnom ugledu, odnosno interesu ili ugledu 
poduzetnika.  
 

Članak 32. 
Poslovnom tajnom smatraju se: 
1. dokumenti koje ravnatelj uz suglasnost Upravnog 
vijeća proglasi poslovnom tajnom, 
2. podaci koje nadležno tijelo kao povjer1jive naravi 
priopći Agenciji, 
3. mjere i način postupanja u slučaju nastanka izvanrednih 
okolnosti. 
4. dokumenti koji se odnose na obranu,  
5. plan fizičko-tehničkog osiguranja objekata i imovine,  
6. druge isprave i podaci čije bi priopćavanje neovlaštenoj 
osobi bilo protivno interesima ustanove,  
njezina osnivača, te državnih tijela.  
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Isprave i podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu 
drugim osobama mogu priopćavati ravnatelj i osobe koje 
on ovlasti. 
Povreda dužnosti čuvanja poslovne tajne predstavlja težu 
povredu radne obveze. 
O očitovanju poslovne tajne neposredno skrbi ravnatelj. 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 33. 
Riječi i pojmovi koji u ovom Statutu imaju rodno 
značenje i odnose se jednako na muški i ženski rod, bez 
obzira u kojem su rodu navedeni.  
 

Članak 34. 

Ovaj Statut stupa na snagu prvog dana nakon objave u 

"Službenom glasniku Grada Belog Manastira".     

 

KLASA: 302-03/14-01/01 

URBROJ: 2100/01-12-14-1 

Beli Manastir, 14. svibnja 2014. godine 
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