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GRADSKO VIJEĆE GRADA GOSPIĆA
PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
- na razmatranje i donošenje – dostavlja se Poštovani,
na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09,
5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13 – p.t., 7/15, 1/18) u privitku dopisa Vam dostavljam na razmatranje i
donošenje Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića.
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 33. Statuta Grada Gospića Statuta
Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/13, 3/13–p.t., 7/15,
1/18).
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova te institucija za zaštitu i spašavanje od
2018. do 2020. godine (KLASA: 001-02/17-01/1, URBROJ: 511-01-142-17-22, od 30. ožujka 2017.)
utvrđen je opći cilj - održati i jačati javnu sigurnost. Kako bi održala povoljno stanje sigurnosti te
smanjila rizike i trendove kažnjivih ponašanja, policija nastoji pravodobno biti na rizičnim mjestima.
Međutim, za svako društvo je prevenirati kažnjivo ponašanje racionalnije i ekonomičnije
rješenje od otklanjanja njegovih štetnih posljedica.
U tom smislu i značaj prevencije dobiva na važnosti te se ogleda u podizanju svijesti društva
da je sigurnost pravo svakog čovjeka i bitna komponenta kvalitete života, kao i da su kriminalitet i
različita devijantna ponašanja ozbiljan i složen problem koji ne može riješiti niti jedna društvena
institucija bez pomoći cijele zajednice. Zbog toga je od strane MUP-a PU Ličko-senjske pokrenuta
inicijativa za osnutak Vijeća za prevenciju na području Grada Gospića kao partnerskog tijela kroz koje
se promovira važnost koordiniranog djelovanja svih javnih službi, državnih i drugi institucija,
organizacija civilnog društva i pojedinaca u interesu suzbijanja kriminaliteta i društveno
neprihvatljivog ponašanja. Slijedom toga Gradsko vijeće Grada Gospića je 2008. godine, na prijedlog
Gradonačelnika donijelo Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića. Kako se od osnutka
članstvo Vijeća iz raznoraznih razloga mijenjalo, ovime se predlaže donošenje nove Odluke o
osnivanju Vijeća za prevenciju, s ponešto izmijenjenim sastavom
Ovo Vijeće za prevenciju Grada Gospića osniva se s osnovnim zadatkom razvoja programa
prevencije kriminaliteta na području Grada Gospića, a radi sigurnosti građana, materijalnih dobara i
zajednice u cjelini.
Vijeće djeluje u cilju povećanja opće razine stanja sigurnosti te osjećaja sigurnosti građana, a
koje proizlazi iz njihovog povjerenja u učinkovitost svih institucija koje se bave zaštitom sigurnosti
građana.

Vijeće sačinjavaju čelni ljudi institucija na nivou Grada Gospića, kako bi se svaki sigurnosni
problem mogao kvalitetnije sagledati, te kako bi se mogle uspješnije provoditi primjerene aktivnosti u
njihovom rješavanju.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA
Za realizaciju predloženog akta nije potrebno osigurati financijska sredstva u Proračunu Grada
Gospića.
Slijedom navedenog predlaže se Gradskom vijeću Grada Gospića donošenje predmetne
Odluke.

GRADONAČELNIK GRADA GOSPIĆA
Karlo Starčević

Na temelju članka 33. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ 7/09,

5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 , 7/15, 1/18), Gradsko vijeće Grada Gospića na sjednici održanoj
dana _______2019. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju Grada Gospića
Članak 1.
Grad Gospić osniva Vijeće za prevenciju u cilju razvoja programa prevencije kriminaliteta na
području Grada, a radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, kroz
partnerstvo i zajedničko planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i
građana.
Program prevencije na razini Grada obuhvaća i suzbijanje nasilja u obitelji, maloljetničku
delikvenciju, kaznena djela na štetu djece i maloljetnika, zlouporabu droga, suzbijanje nasilja u
urbanim sredinama, te provođenje drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti ljudi i imovine.
Članak 2.
Članovi Vijeće za prevenciju su:
1. Gradonačelnik Grada Gospića – predsjednik
2. Zamjenik gradonačelnika Grada Gospića – zamjenik predsjednika
3. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Gospića – član
4. Načelnik Policijske postaje Gospić - član
5. Predsjednik Općinskog državnog odvjetništva u Gospiću – član
6. Predsjednik Općinskog suda u Gospiću - član
7. Ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije - član
8. Ravnatelj centra za socijalnu skrb Gospić - član
9. Ravnatelj Opće bolnice Gospić – član
10. Ravnatelj Gimnazije Gospić - član
11. Ravnatelj Strukovne škole Gospić – član
12. Predsjednik Savjeta mladih Grada Gospića - član
Članak 3.
Gradonačelnik Grada Gospića donosi rješenje o imenovanju članova Vijeća za prevenciju
Grada Gospića.

Članak 4.
Vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika Vijeća zamjenjuje sa svim ovlastima
predsjednika, njegov zamjenik.
U slučaju odsutnosti člana Vijeća, u radu Vijeća može ga zamijeniti osoba koju član za to
ovlasti.

Članak 5.
Vijeće za prevenciju radi na sjednicama, te po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi
zaključke ili preporuke. Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se tri dana prije sjednice.
Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, ako za to postoje opravdani razlozi, ovaj rok se
može skratiti, a članovima vijeća materijal za pojedinu točku dnevnog reda može se dostaviti i na
sjednici.
Vijeće zasjeda prema potrebi.

Članak 6.
Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih članova.

Članak 7.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na
sjednici, o iznijetim prijedlozima, o sudjelovanju u raspravi te o donesenim zaključcima ili
preporukama.
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje
predsjednik Vijeća, odnosno predsjedavajući.

Članak 8.
Ovisno o potrebama razvoja i realizacije Programa prevencije na razini Grada, Vijeće može
proširiti svoj sastav.
Vijeće može pozvati stručnjake ili oformiti privremene specijalističke timove radi iznalaženja
stručnih rješenja u pojedinim pitanjima vezanim uz Program prevencije.

Članak 9.
Stručne i administrativne poslove za Vijeće za prevenciju obavljat će Gradski upravni odjel,
Odsjek za društvene djelatnosti.
Rad u Vijeću je počastan.
Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.

Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju vijeća za prevenciju Grada
Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 11/08, 8/09 i 11/09, 8/12, 1/13).

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku Grada
Gospića“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA GOSPIĆA
Petar Radošević, v.r.

