Temeljem članka 15. i članka 30. točka 18. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09, 16/09. i 2/13.) Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na 7. sjednici 11. ožujka 2014. godine

ODLUKU
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta
na području Osječko-baranjske županije
Članak 1.
Radi poticanja i promicanja aktivnosti usmjerenih povećanju sigurnosti, prevenciji štetnog
ponašanja, smanjenju osobnog osjećaja straha građana od kriminaliteta te podizanju ukupne kvalitete
života na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te usklađivanja
djelovanja nositelja tih aktivnosti, osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području Osječkobaranjske županije (u daljnjem tekstu: Vijeće).
Članak 2.
U ostvarivanju svoje temeljne zadaće utvrđene člankom 1., svoj rad Vijeće usmjerava prema
prevenciji svakog oblika nasilja i maloljetničke delinkvencije, prevenciji zlouporabe droga i drugih
oblika ovisnosti, prevenciji imovinskog kriminaliteta i korupcije, kao i prevenciji svih drugih oblika
kriminaliteta koji ugrožavaju osobnu sigurnost građana i materijalnih dobara te pravni poredak u
cjelini.
-

-

U ostvarivanju svojih zadaća Vijeće:
prati i razmatra stanje kriminaliteta na području Županije,
potiče i podupire aktivnosti stručnog i znanstvenog proučavanja uzroka i uvjeta pojave
kriminaliteta na području Županije,
utvrđuje prijedloge programa i mjera smanjenja i uklanjanja uzroka i uvjeta te suzbijanja
pojava kriminaliteta,
potiče i podupire projekte i aktivnosti edukativnog i promidžbenog karaktera usmjerene
podizanju svijesti građana, osobito mladih i javnosti u cjelini o važnosti, potrebi i oblicima
prevencije kriminaliteta na lokalnoj razini,
potiče na suradnju, podupire i usklađuje aktivnosti nositelja prevencije kriminaliteta na
području Županije,
obavlja i druge poslove od značaja za ostvarivanje ciljeva njegovog osnivanja.
Članak 3.

Svojim djelovanjem te uspostavljanjem i ostvarivanjem suradnje sa svim nositeljima
aktivnosti prevencije i suzbijanja kriminaliteta na području Županije, a osobito s jedinicama lokalne
samouprave u ostvarivanju njihova programa na lokalnoj razini, sredstvima javnog priopćavanja te
drugim tijelima i organizacijama čija je djelatnost od značenja za izvršavanje zadaća Vijeća, Vijeće
osigurava partnerski odnos u oblikovanju svijesti građana i javnosti u cjelini te društvene klime kao
pretpostavke uspješnog djelovanja u prevenciji i suzbijanju pojave kriminaliteta.
Članak 4.
Vijeće čine predsjednik i 16 članova.
Jedanaest članova Vijeća imenuje Skupština Županije iz reda vijećnika Županijske skupštine,
predstavnika županijskih upravnih tijela, obrazovnih i institucija zdravstva i socijalne skrbi, jedinica
lokalne samouprave, nevladinih udruga i drugih institucija značajnih za prevenciju kriminaliteta te
stručnih djelatnika, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga rada Vijeća.

-

Članovi Vijeća po dužnosti su:
predsjednik Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije,
predsjednik Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na
području Osječko-baranjske županije i
predsjednik Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije.

-

Po jednog predstavnika u Vijeću određuju:
Policijska uprava osječko-baranjska i
Agencija za odgoj i obrazovanje - Podružnica Osijek.

-

Predsjednik Vijeća je župan.
Svoju dužnost članovi Vijeća obnašaju bez naknade.
Mandat članova Savjeta traje četiri godine i vezan je uz trajanje mandata Skupštine Županije.
Članak 5.
U svom radu Vijeće primjenjuje odredbe Poslovnika Skupštine Županije i Odluke o radnim
tijelima Skupštine Županije.
Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga Vijeće može osnivati stručne
timove kao privremena ili stalna radna tijela.
Članak 6.
Stručne poslove za potrebe Savjeta obavlja Policijska uprava osječko-baranjska, a
administrativno-tehničke poslove Tajništvo Županije.
Administrativno-tehničke poslove obavlja tajnik Vijeća, kojega na prijedlog tajnika Županije
imenuje Vijeće iz reda zaposlenika Tajništva Županije.
Članak 7.
Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške
i na ženske osobe.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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