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PRIJEDLOG  

Na temelju  članka 31. stavka 1. alineje 18. Statuta Općine Topusko („Službeni  vjesnik“ broj 34/09, 
10/13, 48/13 - pročišćeni tekst, 16/14, 36/17, 8/18, 11/20 i 6/21), Općinsko vijeće Općine Topusko, 

na 4. sjednici održanoj dana _____________ 2021. godine, donijelo je 

 
 

ODLUKU 

O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU KOMUNALNOG 
KRIMINALITETA 

 
 

Članak 1. 

Vijeće za prevenciju komunalnog kriminaliteta, (u daljnjem tekstu Vijeće), radi prevencije 

kriminaliteta na području Općine Topusko, u suradnji s drugim tijelima koja neposredno rade na 
poslovima praćenja i sprječavanja kaznenih radnji, vrši analize dostavljenih izvješća i predlaže 

mjere za uklanjanje uzroka nastanka kaznenih i drugih nepoželjnih radnji i ponašanja.  

Članak 2. 

Vijeće ima 11 članova. 
Vijeću  predsjedava predsjednik, odnosno u njegovoj odsutnosti zamjenik predsjednika.  

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika, sjednicom predsjedava 

član Vijeća kojega za to ovlasti predsjednik.  
Članove Vijeća čine:  

1. Ivica Kuzmić, općinski načelnik, predsjednik Vijeća,  

2. Željko Karaula, Policijska postaja Gvozd, član, 
3. Ivica Butina, Policijska postaja Gvozd, član, 

4. Miro Abramović, TOP TERME d.o.o., Topusko, član, 

5. Nikola Abramović, predsjednik DVD-a, član, 
6. Željka Gajdek, ravnateljica Srednje škole Topusko, članica,  

7. Jana Markulin, ravnateljica Osnovne škole V. Nazor Topusko, članica,  
8. Nenad Vorkapić, privatni ugostitelj, član,  

9. Domagoj Mosler, ravnatelj Lječilišta Topusko, član, 

10. Dijana Ščrbak, predsjednica Općinskog vijeća, član, 

11. Mirjana Ceković, Centar za socijalnu skrb Glina, Podružnica Topusko, član. 

Članak 3. 

 

Vijeće donosi i provodi program prevencije kriminaliteta putem partnerstva, 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 stavka 1. ovog članka sadrži mjere i aktivnosti koje se odnose na suzbijanje 

nasilja u obitelji, delinkvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, 

suzbijanje svih oblika kriminaliteta, suzbijanje nasilja te provođenje drugih mjera radi povećanja 
razine sigurnosti građana i imovine. 

 

Članak 4. 
 

Vijeće može proširiti svoj sastav prema potrebama razvoja programa.  
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Članak 5. 

 
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 na koji je imenovan.  
 

Članak 6. 

 
Konstituirajuću sjednicu saziva općinski načelnik u svojstvu predsjednika Vijeća te predlaže dnevni 

red, predsjedava i rukovodi sjednicom i potpisuje zaključke koje donosi Vijeće.   
Vijeće zasjeda prema potrebi.  

Vijeće donosi godišnji program rada kojim su definirana područja djelovanja.  

 
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 koji 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 predsjednik Vijeća i zapisničar. 
 

Članak 9. 

 
Rad u Vijeću je počastan.  

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 Jedinstveni upravni odjel Općine 

Topusko.  

 

Članak 11. 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju vijeća za prevenciju 

komunalnog kriminaliteta („Službeni  vjesnik“ broj 36/17) 

Članak 12. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u “Službenom vjesniku“.  
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TOPUSKO 
OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 210-01/21-01/03 

URBROJ: 2176/18-02-21-01 
 

Topusko, __________ 2021. godine                                                                                                                  
                        PREDSJEDNICA VIJEĆA                      

Dijana Ščrbak 


