Na temelju članka 46. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/21),
Gradonačelnik Grada Vodica, donosi
RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju članova Vijeća
za komunalnu prevenciju
I.
Radi prevencije kriminaliteta na području Grada Vodica, sigurnosti graĎana, materijalnih
dobara i zajednice u cjelini, na inicijativu i u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Republike
Hrvatske - Policijskom upravom Šibensko - kninskom, Policijskom postajom Vodice osniva se Vijeće
za komunalnu prevenciju Grada Vodica (u daljnjem tekstu: Vijeće).
II.
U Vijeće imenuju se:
1. Ante Cukrov, gradonačelnik, za predsjednika,
2. Ivica Begić, zapovjednik JVP Vodice, za člana,
3. Marko Mačukat, predsjednik gradskog vijeća, za člana,
4. Rade Bilić, načelnik Policijske postaje Vodice, za člana,
5. Dujo Troskot, zamjenik načelnika za policiju Policijske postaje Vodice, za člana,
6. Stanko Birin, direktor Leć. d.o.o., za člana,
7. Marija Bakmaz, direktor Gradsko poduzeće d.o.o., za člana,
8. Luka Lipić, savjetnik za društvene djelatnosti, za člana,
9. Ivan Meštrov, viši stručni suradnik za GIS, promet i ostale komunalne poslove, za člana,
10. Blagodar Španja, voditelj Odsjeka komunalnog redarstva, za člana,
11. Frane Skočić, prometni redar, za člana.
III.
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 graĎana. Program prevencije iz prethodnog stavka sadrži mjere
i aktivnosti koje se odnose na suzbijanje nasilja u obitelji, delikvenciju djece, maloljetnih i mlaĎih
punoljetnih osoba, zlouporabu droge i drugih supstrata ovisnosti, suzbijanje nasilja, te provoĎenje
drugih mjera radi povećanja razine sigurnosti graĎana i imovine.
IV.
Gradonačelnik 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.
V.
Gradonačelnik u svojstvu predsjednika saziva sjednicu Vijeća te predlaže dnevni red,
predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke odnosno preporuke (smjernice) koje donosi
Vijeće. U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća, sjednicom predsjedava član Vijeća
kojega za to ovlasti predsjednik.
Vijeće zasjeda po potrebi, a poželjno je najmanje dva puta godišnje, odnosno prije turističke
sezone i na kraju tekuće godine. Vijeće donosi godišnji program rada kojim su definirana područja
djelovanja.
VI.
Vijeće radi na sjednicama, te po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke,
preporuke (smjernice) natpolovičnom većinom nazočnih članova.
Poziv s materijalima za sjednicu dostavlja se tri dana prije sjednice, a u opravdanim
slučajevima može se sazvati i telefonski.

Na sjednici mogu nazočiti i drugi predstavnici javnih tijela, udruga graĎana, gospodarskih
subjekata i samih graĎana zainteresiranih za sigurnost i mir u svom gradu prema potrebi slučaja koji se
razmatra na sjednici.
VII.
O radu na sjednici Vijeća vodi se zapisnik. Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na
sjednici, iznijetim prijedlozima, sudjelovanju u raspravi te donesenim zaključcima i preporukama
(smjernicama). U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. Zapisnik potpisuje
predsjedavajući i zapisničar.
VIII.
Rad u Vijeću je počastan.
Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.
IX.
Administrativne, tehničke i stručne poslove za Vijeće obavlja Tajništvo Grada.
X.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o izboru Vijeća za komunalnu
prevenciju („Službeni glasnik Grada Vodica“ br. 05/17).
XI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada
Vodica“.
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