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POSEBNE ODREDBE O NAMJEŠTENICIMA

Članak 20.
Na prava, obveze i odgovornosti namještenika odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika o pravima,
obvezama i odgovornosti službenika.
VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 21.
Rješenja o rasporedu službenika i namještenika na radna mjesta klasificirana ovim Pravilnikom, donijet će se u roku od
30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
Članak 22.
Izrazi koji se u ovom Pravilniku koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na muške i ženske osobe.
Članak 23.
Službenicima koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koja
je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.
Službenici koji su po ranijim propisima stekli višu stručnu spremu mogu biti raspoređeni na radna mjesta za koja je kao
uvjet utvrđen stupanj obrazovanja sveučilišni ili stručni prvostupnik struke.
Članak 24.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Belog
Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 9/10 i 10/15).
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Belog Manastira".
KLASA: 119-01/16-01/01
URBROJ: 2100/01-01-03-16-1
Beli Manastir, 15. rujna 2016. godine
GRADONAČELNIK
Ivan Doboš, v.r.

2.
Temeljem članka 19. Zakona o savjetima mladih
("Narodne novine", broj: 41/14), članka 19. Odluke o
osnivanju Savjeta mladih Grada Belog Manastira
("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 3/14), te
članka 18. Poslovnika o radu Savjeta mladih Grada Belog
Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira",
broj: 7/14), Savjet mladih Grada Belog Manastira na 7.
sjednici održanoj dana 13. rujna 2016. godine donio je
PROGRAM
RADA SAVJETA MLADIH GRADA BELOG
MANASTIRA ZA 2017. GODINU
I.
UVOD
Pravni okvir: 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.

Program rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira
za 2017. 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
- Informirati mlade o pravilnoj prehrani i zdravom
načinu života, te o spolnim bolestima i kontracepciji
- Nastaviti provođenje humanitarnih i volonterskih
akcija
- Organizirati Belomanastirsko ljeto mladih
- Obilježavanje Međunarodnog dana mladih
- Promoviranje važnosti tjelesne aktivnosti mladih
- Zagovaranje i sudjelovanje mladih u donošenju odluka
koje se odnose na mlade na području Grada Belog
Manastira mladih
- Otvaranje Europskih mogućnosti mladima na
području Grada
- Poticanje kulturnog stvaralaštva
- Informiranje mladih o samozapošljavanju.
AKTIVNOSTI
1. Kontinuirano informiranje mladih o radu Savjeta
mladih Grada Belog Manastira i programima za mlade s
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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
Suradnici: nevladine organizacije i mediji
2. Informiranje mladih o pravilnoj prehrani i zdravom
načinu života, te o spolnim bolestima i kontracepciji
Cilj: provoditi zdravstveno-edukativne i odgojne
programe koji će mlade poticati na odgovornost za
vlastito zdravlje
Metode: javne tribine, radionice
Suradnici: škole, udruge
3. Provođenje humanitarnih akcija
Cilj: podići razinu svijesti kod mladih o humanitarnoj
djelatnosti i njezinoj važnosti za zajednicu te uključiti što
više mladih ljudi s područja grada
Metode: dobrovoljno darivanje krvi, humanitarni
koncerti, akcije prikupljanja
Suradnici: nevladine organizacije
4. Poticanje volonterstva među mladima
Cilj: podići razinu svijesti kod mladih o volonterskoj
djelatnosti i njezinoj važnosti za zajednicu i za njih same
Metode: javne tribine o volonterstvu, edukacije i
radionice
Suradnici: HCK Gradsko društvo Crvenog križa Beli
Manastir, škole, udruge na području Osječko-baranjske
županije
5. Belomanastirsko ljeto mladih
Cilj: poticati samoorganiziranje mladih u programe
kulture, športa
i drugih oblika organiziranog
slobodnog vremena
Metode: kino na otvorenom, godišnje sportske igre,
zabavni sadržaji i radionice
Suradnici: organizacije civilnog društva
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
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: Suze Svetog Lovre
Suradnici: Centar za kulturu, Mikrokino
8. Promoviranje važnosti tjelesne aktivnosti mladih
Cilj: poticati samoorganiziranje mladih u programe športa
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Metode: tečaj zumbe, natjecanje u stolnom tenisu i
stolnom nogometu
Suradnici: Udruga Skok, Udruga fit 4 life i Centar za
mlade
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 i predlaganje akata
Suradnici: Grad Beli Manastir
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
11. Educiranje mladih o samozapošljavanju
Cilj: Potaknuti mlade na samozapošljavanje, infromirati
ih o mogućnostima samozapošljavanja – kako pokrenuti
svoj posao, kako dobiti sredstva i kako opstati.
Metode: tečajevi, predavanja, radionice, primjeri dobre
prakse, edukativni izleti.
Suradnici: udruge, škole, samostalni predavači
12. Otvaranje Europskih mogućnosti mladima na
području Grada
Cilj: podizanje razine svijesti mladih na području Grada o
mogućnostima umrežavanja s mladima u državama
Europske unije.
Metode: Edukacija o programima Europske unije
namijenjenim mladima
Suradnici: nevladine organizacije
13. Poticanje kulturnog stvaralaštva
Cilj: promoviranje umjetnika na području Grada i
poticanje kreativnosti među mladima
Metode: koncerti, izložbe, audicije, radionice
Suradnici: Centar za kulturu, udruge, umjetnici
II.
Potrebna financijska sredstva za realizaciju Programa
rada Savjeta mladih Grada Belog Manastira za 2017.
godinu utvrdit će se Proračunom Grada Belog Manastira
za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu.
III.
Ovaj Program stupa na snagu po odobrenju Gradskog
vijeća Grada Belog Manastira, a objavit će se u
"Službenom glasniku Grada Belog Manastira".
KLASA: 021-05/16-01/17
URBROJ: 2100/01-01-02-16-1
Beli Manastir, 13. rujna 2016. godine
PREDSJEDNIK
Robert Kožić, v.r.

