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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 

PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA  

            GRAD RIJEKA 
               Gradonačelnik 
Rijeka, 8. 7. 2019. 

 
 
 

 
 

  Gradsko vijeće Grada Rijeke 
  n/r predsjednika Andreja Poropata  

 

 

 Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća 

za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke. 

 

 Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određujem mr.sc. Vojka 

Obersnela i mr.sc. Mladena Vukelića, pročelnika Odjela za gradsku samoupravu i 

upravu. 

 

GRADONAČELNIK 

mr.sc. Vojko OBERSNEL 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 
Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta 

na području grada Rijeke 
 
 Odlukom Gradskog vijeća Grada Rijeke od 5. ožujka 2009. osnovano je Vijeće za 
prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 8/09). 2013. godine donesena je Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju 
kriminaliteta na području grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 
19/13).    
 U djelokrugu Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije različitih oblika 
kriminaliteta na području grada zajedničkim i koordiniranim radom tijela lokalne samouprave, 
policije i drugih pravnih osoba zaduženih za sigurnost ljudi i imovine, odgojno-obrazovnih i 
zdravstvenih ustanova te ustanova socijalne skrbi.  Rad Vijeća usmjeren je i na suzbijanje svih 
oblika nasilja, delikvencije djece i maloljetnika, zlouporabe droge te ostale aktivnosti kojima se 
utječe na suzbijanje kriminaliteta te ujedno na povećanje sigurnosti i kvalitete života u gradu. 
 Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova koji se imenuju na vrijeme 
od četiri godine, s time da ista osoba može biti ponovno imenovana za člana Vijeća. 
 S obzirom na to da je istekao mandat članovima Vijeća predlaže se nova izmjena članka 2. 
Odluke na način da se određuje da Vijeće u sljedećem četverogodišnjem razdoblju čine: 

 mr.sc. Vojko Obersnel, Gradonačelnik Grada Rijeke, predsjednik, 

 Jasmin Brkljača,  zamjenik načelnika Policijske uprave primorsko-goranske, zamjenik 
predsjednika, 

 Goran Gašpert, načelnik Sektora policije Policijske uprave primorsko-goranske, član, 

 Željko Kruneš, načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave primorsko-
goranske, član, 

 Karlo Balenović, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, član, 

 Ivan Vukić, ravnatelj Osnovne škole Srdoči, član, 

 Anđelka Jurašić Mikašinović,  ravnateljica Učeničkog doma Kvarner, članica, 

 Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada 
Rijeke, članica, 

 Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, 
članica, 

 Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, članica, 

 mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke, 
član. 
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 Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske 
županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-
pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici __________________2019. godine, 
donijelo je  
 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta  

na području grada Rijeke  
 

Članak 1.  
 

U Odluci o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke ("Službene 
novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/09 i 19/13) članak 2. mijenja se i glasi: 

"Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova. 
Članove Vijeća čine: 
1. mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, predsjednik, 
2. Jasmin Brkljača, zamjenik načelnika Policijske uprave primorsko-goranske, zamjenik 

predsjednika, 
 3. Goran Gašpert, načelnik Sektora policije Policijske uprave primorsko-goranske, član, 

4. Željko Kruneš, načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave primorsko-
goranske, član, 

5. Karlo Balenović, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, član, 
6. Ivan Vukić, ravnatelj Osnovne škole Srdoči, član, 
7. Anđelka Jurašić Mikašinović,  ravnateljica Učeničkog doma Kvarner, članica, 
8. Karla Mušković, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada 

Rijeke, članica, 
9. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, 

članica, 
10. Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, 

članica, 
11. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke, 

član."   
 

Članak 2. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Grada 
Rijeke“. 
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Objavljeno u „Službenim novinama Primorsko –goranske županije“ broj 8/09. 

 
Na temelju članka 40. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine” Primorsko-goranske županije broj 

23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/06, 17/06 - pročišćeni tekst, 8/07 i 44/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na 
sjednici 5. ožujka 2009. godine, donijelo je 

ODLUKU 
o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke (u daljnjem 

tekstu: Vijeće). 
Članak 2. 

 
Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova. 
Članove Vijeća čine: 

1. mr.sc Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, predsjednik 
2. Oliver Grbić, načelnik Policijske uprave primorsko-goranske, zamjenik predsjednika  
3. Branimir Liker, v.d. načelnik Sektora policije Policijske uprave primorsko-goranske, član 
4. Vitomir Bijelić, načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave primorsko - 
goranske, član 
5. Karlo Balenović, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, član 
6. Ivan Vukić, ravnatelj Osnovne škole "Srdoči", član 
7. mr.sc. Edita Stilin, ravnateljica Doma učenika Sušak, član 
8. Ankica Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, član 
9. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav, član 
10. Branka Renko-Silov, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo, član 
11. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu, član. 
 

Članak 3. 
 

Članovi Vijeća imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za 
člana Vijeća. 

Član Vijeća može biti razriješen i prije isteka vremena na koje je imenovan. 
 

Članak 4. 
 

 U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području 
grada Rijeke putem zajedničkog planiranja i djelovanja tijela javne vlasti i drugih pravnih osoba zaduženih za 
sigurnost ljudi i imovine, javni red te kvalitetu života građana. 
 Program prevencije iz stavka 1. ovoga članka sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja nasilja u 
obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droge, suzbijanja svih oblika 
kriminaliteta te drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira te sigurnosti ljudi i imovine. 

 
Članak 5. 

 
 Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća. 
 Predsjednik Vijeća saziva sjednicu, predlaže dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom i 
potpisuje zaključke koje donosi Vijeće. 
 U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika Vijeća zamjenjuje ga zamjenik predsjednika Vijeća. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća sjednicom Vijeća 
predsjedava član Vijeća kojega za to ovlasti predsjednik Vijeća. 

Vijeće zasjeda prema potrebi. 
 

Članak 6. 
 
 Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijal o kojem će se raspravljati na sjednici 
dostavlja se članovima Vijeća najmanje tri dana prije održavanja sjednice. 
 Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako za to postoje opravdani razlozi, članovima Vijeća 
se materijal za pojedinu točku dnevnog reda može dostaviti i na samoj sjednici. 
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Članak 7. 

 
 Vijeće može započeti s radom ako je sjednici nazočna većina članova Vijeća. 
 Vijeće donosi odluke većinom glasova nazočnih 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 o donesenim odlukama. 
U zapisnik se unosi i rezultat glasovanja o pojedinom predmetu. 
Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća. 

 
Članak 9. 

 
 Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Odjel za gradsku samoupravu i 
upravu. 
 

Članak 10. 
 

Rad u Vijeću je počastan. 
Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu za rad kao ni na naknadu troškova za rad u Vijeću.  

 
Članak 11. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama" Primorsko-
goranske županije. 
KLASA: 021-05/09-01/33 
URBROJ: 2170-01-10-20-09-2 
Rijeka 5. ožujka 2009. 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 
 

Predsjednica 
Gradskog vijeća 

 
Dorotea Pešić-Bukovac,v.r. 
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Objavljeno u „Službenim novinama Primorsko –goranske županije“ broj 19/13. 

 
           Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" 
broj 24/09, 11/10 i 5/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je  

 
O D L U KU 

o izmjeni Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta  
na području grada Rijeke 

 
Članak 1.  

 
U Odluci o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke ("Službene 

novine Primorsko-goranske županije“ broj 8/09) članak 2. mijenja se i glasi: 
"Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova. 
Članove Vijeća čine: 

1. mr.sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, predsjednik, 
2. mr.sc. Senka Šubat, načelnica Policijske uprave primorsko-goranske, zamjenica predsjednika, 
3. Antun Štemberger, načelnik Sektora policije Policijske uprave primorsko-goranske, član, 
4. Željko Kruneš, načelnik Sektora kriminalističke policije Policijske uprave primorsko-goranske, 

član, 
5. Karlo Balenović, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, član, 
6. Ivan Vukić, ravnatelj Osnovne škole Srdoči, član, 
7. mr.sc. Edita Stilin, ravnateljica Doma učenika Sušak, članica, 
8. Ankica Perhat, pročelnica Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke, 

članica, 
9. Irena Miličević, pročelnica Odjela gradske uprave za komunalni sustav Grada Rijeke, članica, 
10. Sanda Sušanj, pročelnica Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, članica, 
11. mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu Grada Rijeke, član." 

 
Članak 2.  
 

 Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko-
goranske županije". 
KLASA: 021-05/13-01/96 
URBROJ: 2170-01-16-00-13-2 
Rijeka, 17. 4. 2013. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE 

 
Predsjednica 

Gradskog vijeća 
 

Dorotea Pešić-Bukovac,v.r. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


