
Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj: 41/14) i 

članaka 13. i 19. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Velika Ludina („Službene novine 

Općine Velika Ludina“ broj: 6/14), Savjet mladih Općine Velika Ludina, na 3. sjednici 07. 

srpnja 2018. donio je 

 

PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH 

OPĆINE VELIKA LUDINA ZA 2019. GODINU 
 

 

Savjet mladih Općine Velika Ludina (u daljnjem tekstu: Savjet) je savjetodavno tijelo 

Općine Velika Ludina, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj 

razini. 

Aktivnosti koje su sadržane u Programu rada Savjeta za 2019. godinu, proizlaze iz 

djelokruga Savjeta mladih utvrđenim Zakonom. 

Temeljem članka 19. stavka 1. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“ broj: 

41/14) i članka 13. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Općine Velika Ludina 

(„Službene novine Općine Velika Ludina“ broj: 6/14), Savjet za 2019. godinu donosi sljedeći 

 

PROGRAM RADA 

 

- sudjelovanje u zaštiti, čišćenju i održavanju okoliša putem akcije koju organizira Općina 

Velika Ludina, 

- informiranje građana i mladih o postojanju Savjeta putem Facebook-a, web stranice i sl., 

- uspostavljanje kontakta sa udrugama, društvima i ostalim institucijama na području 

Općine Velika Ludina radi zajedničke suradnje, 

- pozivanje mladih na solidarnost – dobrovoljno darivanje krvi, 

- provođenje aktivnosti npr. za dan branitelja, pad Vukovara (1. svibanj), 05.08. dan 

zahvalnosti, 

- po potrebi humanitarne aktivnost – koncert, turnir u nogometu, kartama, slikanju i crtanju, 

- WI-FI, 

- uspostavljanje kontakta i povjerenja mladih pomoću sandučića u koji bi stavljali svoje 

probleme, potrebe i želje, 

- uspostavljanje komunikacije s Općinskim vijećem i načelnikom Općine Velika Ludina, 

- organizirati profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne škole Velika 

Ludina, 

- sudjelovanje u davanju ideja, pripremi i organizaciji dana Općine Velika Ludina, 

- organiziranje akcija za djecu sa posebnim potrebama. 

- sudjelovanje u kreiranju i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade 

- konzultiranje s organizacijama mladih o temama bitnim za mlade 

- suradnju s tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u politici 

za mlade 

- suradnju s drugim savjetodavnim tijelima mladih u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. 

 

Članovi Savjeta mladih Općine Velika Ludina će navedene programe rada izvršavati 

tokom cijele godine, neovisno o mjesecima, te prema vremenskim mogućnostima i 

mogućnostima proračuna Općine Velika Ludina. 

 

 



Također, ukoliko tijekom godine budu organizirane određene radionice, susreti ili 

konferencije od strane drugih institucija, a koje tematski povezane s potrebama i problemima 

mladih, članovi Savjeta mladih Općine Velika Ludina će nastojati sudjelovati u njima. 

 

Ovaj Program rada za 2019. godinu dostavit će se na odobrenje Općinskom vijeću 

Općine Velika Ludina. 
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