REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN
Gradonačelnik
KLASA: 022-05/14-01/2-20
URBROJ: 2144/01-01-14-1
Labin, 3. veljače 2014.
Na temelju članka 51. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj
09/09., 09/10. – lektorirani tekst, 8/13.), Gradonačelnik Grada Labina 3. veljače 2014.
godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Labina
Članak 1.
Radi prevencije kriminaliteta na području Grada Labina, sigurnosti građana,
materijalnih dobara i zajednice u cjelini, na inicijativu i u suradnji s Ministarstvom unutarnjih
poslova Republike Hrvatske - Policijskom upravom Istarskom, Policijskom postajom Labin
osniva se Vijeće za komunalnu prevenciju Grada Labina (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Članak 2.
U Vijeće imenuju se:
1. Gradonačelnik/ca Grada Labina
2. Predsjednik/ca Gradskog vijeće Grada Labina
3. Predstavnik/ca Policijske postaje Labin
4. Predsjednik/ca Općinskog suda u Labinu
5. Predsjednik/ca Prekršajno suda u Pazinu
6. Ravnatelj/ca Centara za socijalnu skrb Labin
7. Voditelj/ca Ispostave Dr. Lino Peršić Labin Istarskih domova zdravlja
8. Voditelj/ica Ispostave Labin Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije
9. Ravnatelj/ca Srednje škole Mate Blažine Labin
10. Ravnatelj/ca Osnovne škole Matije Vlačića Labin
11. Ravnatelj/ca Osnovne škole «Ivo Lola Ribar» Labin
12. Župnik Župnog ureda Labin
13. Predsjednik/ca Savjeta mladih Grada Labina
14. Pročelnik/ca Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju
15. Pročelnik/ca Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove
16. Pročelnik/ca Upravnog odjela za društvene djelatnosti
17. Pročelnik/ca Upravnog odjela za komunalne djelatnosti.
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Članak 3.
Vijeće donosi i provodi program prevencije kriminaliteta putem partnerstva i
zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti, ustanova i drugih pravnih osoba
zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana. .
Program prevencije iz prethodnog stavka sadrži mjere i aktivnosti koje se odnose na
suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba,
zlouporabu droge, suzbijanje nasilja, te provođenje drugih mjera radi povećanja razine
sigurnosti građana i imovine.
Članak 4.
U rad Vijeća za komunalnu prevenciju mogu se uključiti i načelnici općina Kršan,
Pićan, Raša i Sveta Nedjelja.
Vijeće za komunalnu prevenciju može proširiti svoj sastav prema potrebama razvoja
programa.
Članak 5.
Gradonačelnik Grada Labina donosi rješenje o imenovanju članova Vijeća.
Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno
izabrana za člana Vijeća.
Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka roka vremena na koje je imenovan.
Članak 6.
Konstituirajuću sjednicu Vijeća za komunalnu prevenciju saziva Gradonačelnik u
svojstvu predsjednika Vijeća te predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi
sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga zamjenik
predsjednika.
U slučanju
spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika,
sjednicom predsjedava član Vijeća kojega za to ovlasti predsjednik.
Vijeće zasjeda prema potrebi.
Vijeće donosi godišnji program rada kojim su definirana područja djelovanja.
Gradsko vijeće Grada Labina, na temelju izvješća Vijeća, najmanje jednom
godišnje raspravlja o pitanjima koja su obuhvaćena djelokrugom rada Vijeća.
Članak 7.
Vijeće može započeti s radom ako je na sjednici nazočna većina članova Vijeća.
Vijeće donosi odluke većinom glasova prisutnih članova.
Članak 8.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, o iznijetim prijedlozima,
o sudjelovanju u raspravi te donesenim odlukama.
U zapisnik se unosi rezultat glasovanja o pojedinom predmetu.
Zapisnik potpisuje Gradonačelnik kao predsjednik Vijeća.
Članak 9.
Rad u Vijeću je počastan.
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Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u
Vijeću.
Članak 10.
Administrativno tehničke i stručne poslove za Vijeće obavlja Upravni odjel za
samoupravu i opće poslove.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke predstaje važiti Odluka o osnivanju Vijeća za
komunalnu prevenciju Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 22/04, 2/05.,
11/05. i 7/09.)
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana njezine objave u “Službenim novinama
Grada Labina”.
GRADONAČELNIK
Tulio Demetlika

DOSTAVITI:
1. Predstavnicima u Vijeću, svima
2. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove
3. Upravni odjel za proračun i financije
4. Unutarnji revizor
5. Arhiva
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