На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,
број 129/07), чланова 41 и 138. Статута општине Владичин Хан („Службени
гласник Пчињског округа“ број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник Града Врања“,
број 11/13)) и члана 128. Пословника Скупштине општине Владичин Хан
(„Службени гласник града Врања“ број 15/10), Скупштина општине Владичин Хан
на седници одржаној дана 26.12.2013. године донела је
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА БЕЗБЕДНОСТ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
Члан 1.
ОБРАЗУЈЕ СЕ Одбор за безбедност Општине Владичин Хан (у даљем
тексту Одбор) у циљу утврђивања приоритета у области унапређења безбедности и
превенције криминала, израде стратешког плана и појединачних акционих планова
у наведеној области ради побољшања укупне безбедности грађана.
Члан 2.
Одбор за безбедност Општине Владичин Хан даје председнику општине и
Општинском већу општине Владичин Хан мишљења и препоруке поводом
предлога аката из области превенције криминала и безбедности, као и стручну
помоћ приликом утврђивања предлога аката из ове области које председник
општине, односно Општинско веће достављају Скупштини општине као овлашћени
предлагачи.
Члан 3.
Одбор за безбедност Општине Владичин Хан састоји се од 11 (једанаест)
чланова, као представника релевантних сектора у области унапређења безбедности
и превенције криминала, и то:
- Локална самоуправа
1 представник,
- Центар за социјални рад
1 представник,
- Дом здравља
1 представник,
- Просветне установе
2 представника,
- Полицијска управа
2 представника,
- Црвени крст
1 представник,
- Канцеларија за младе
1 представник,
- Основно јавно тужилаштво
1 представник,
- Основни суд Врање-Судска јединица Владичин Хан 1 представник.
Председника и чланове Одбора именује и разрешава председник Општине
на мандатни период од 4 године.
За доношење одлуке по питањима из надлежности Одбора потребна је
већина од укупног броја чланова.

Седнице Одбора сазива и њима председава председник Одбора.

-

-

Члан 4.
Задаци Одбора су:
дефинисање постојећих безбедносних проблема и приоритета,
дефинисање програма и активности које воде ка решавању дефинисаних
проблема,
израда стратешког плана, акционих планова и њихово ажурирање,
праћење безбедносне ситуације у општини,
унапређење превенције која доприноси што бољој безбедности грађана,
координације са надлежним органима,
разматрање и предлагање начина финансирања активности у области
превенције криминала и безбедности, као и начина праћења утрошка
одобрених средстава,
припремање иницијатива и предлога за организовање стручних саветовања
и других облика усавршавања у овој области,
подношење извештаја о постигнутим резултатима у области предузетих
програма превенције,
побољшања укупне безбедности грађана,
обављање и других послова у складу са основним циљевима и задацима
ради којих је Одбор образован.
Члан 5.

Стручне и административне послове за потребе Одбора обављаће Одељење
за општу управу и јавне службе.
Члан 6.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању
одбора за безбедност Општине Владичин Хан број 06-62/5/2011-01 од 20.09.2011.
године („Службени гласник града Врања“, број 25/11).
Члан 7.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику града Врања“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН
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