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 28 ožujka 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“.
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