
 
 
 
Temeljem članka 31.Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj:6/14 – pročišćeni 
tekst, 4/16 i 2/18),  Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 14. sjednici održanoj dana --.lipnja 2019. 
godine donijelo je  
 
 

ODLUKU 
 

o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda  
na području Općine Konavle 

 

 
Članak 1. 

 
Ovom Odlukom osniva se Vijeće za prevenciju kriminaliteta i narušavanja javnog reda na 

području Općine Konavle ( u daljnjem tekstu: Vijeće). 
Vijeće se osniva u cilju razvoja programa prevencije kriminaliteta na području Općine Konavle, 

a radi zaštite sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini, kroz partnerstvo i zajedničko 
planiranje i djelovanje različitih tijela vlasti, javnih službi, gospodarstva i građana. 

Programom prevencije kriminaliteta na razini Općine Konavle obuhvaća se suzbijanje nasilja u 
obitelji, delikvencija djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, zlouporabu droga, te provođenje 
drugih mjera povećanja razine sigurnosti ljudi i imovine. 
 

Članak 2. 
 

Vijeće ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet članova. 
Članove Vijeća čine po funkciji: 
1. Općinski načelnik Općine Konavle, predsjednik Vijeća. 
2. PU Dubrovačko-neretvanska, načelnik PP Gruda, zamjenik predsjednika Vijeća. 
3. PU Dubrovačko-neretvanska , PP Gruda, član Vijeća. 
4. Zamjenik općinskog načelnika Općine Konavle , član Vijeća. 
5. Pročelnik Upravnog odjela za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti, 

član Vijeća. 
6. Predstavnik Dubrovačke biskupije, član Vijeća. 
7. Ravnateljica OŠ Cavtat, član Vijeća. 
8. Ravnateljica OŠ Gruda , član Vijeća. 
9. Ravnateljica Dječjeg vrtića Konavle, član Vijeća. 
10. Direktor Turističke zajednice Općine Konavle , član Vijeća. 
11. Predstavnik Županije Dubrovačko-neretvanska , član Vijeća. 

 
Članak 3. 

 
Vijeće radi na sjednicama koje saziva predsjednik. 
U slučaju odsutnosti člana vijeća, u radu Vijeća može ga zamijeniti osoba koju član ovlasti. 
 
                                                             Članak 4. 

 U okviru Vijeća moguće je osnivanje radnih skupina za pojedine oblike prevencije. Članovi 
radnih skupina ne moraju biti ujedno i članovi Vijeća. 

 
Članak 5. 

 
Stručne i administrativno-tehničke poslove za rad Vijeća obavlja Upravni odjel za opće 

poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti. 
 
 
 
 
 



                                                            Članak 6. 
Rad u Vijeću je počastan. 
Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu troškova za rad u Vijeću. 
 
           Članak 7. 
 
Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Konavle. 
 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

 
        Ivo Simović 
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