
 
 

ПРОГРАМ РАДА  
ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2019. години базираће 

се на реализацији програмских задатака дефинисаних у Стратешком безбједносном  

плану Форума за безбједност заједнице Града Приједора за период 2018. – 2021. година, 

као и на реализацији задатака који  проистекну из актуелне безбједносне ситуације на 

подручју града Приједора у току 2019. године, а све у циљу даљег унапређења општег 

безбједносног амбијента као и до сада постигнутог нивоа рада по свим сегментима 

безбједности. 

 
 Реализација програмских задатака Форума спроводиће се кроз слиједеће активности : 

 
1. Провођење акционог плана и Плана превентивних активности на сузбијању 

малољетничке деликвенције и примјена алтернативних мјера кроз: 

 

  - Одржавање редовних радних састанака Радне групе на нивоу града Приједора, 

  - Предавања у основним и средњим школама на тему „ Вршњачко насиље „ 

  - Предавања у основним и срењим школама на тему употреба дрога и опасности 

                            од злоупотребе интернета на друштвеним мрежама. 

 

2. Провођење Програма за спречавање насиља у породици и јачање капацитета 

установа за супростављање овој појави кроз: 

 

  - Промоција здравих стилова живота, превенција болести зависности и кампање 

                            за  спречавање насиља у породици, 

  - Промоција породичних вриједности и утицај на свијест младих људи кроз  

                            одговорно  родитељство, 

  - Подршка јачању капацитета институција за помоћ жртвама насиља у породици. 

  - Подршка и провођење превентивних програма у раду са дјецом и омладином 

    кроз двевно збрињавање – Дневне центре 

 

3. Борба против корупције 

 

 – Подршка изради и усвајању властитих планова интегритета институција које 

    учествују  у раду Форума за безбједност, 

                           -  Рад на пријавама за корупцију и праћење предмета, 

 -  Едукација грађана на уочавању и пријављивању коруптивних радњи. 

  

 4.  Наставак реализације Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела 

почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 2017.-2021. године 

кроз: 

  - Редовно одржавање кварталних састанака субјеката чланова Фокус групе, 

  - Поступање по Акционом плану превенције и координација заједничких 

                            активности, 

  - Јавно реаговање и осуда свих инцид. и кривичних дјела почињених из мржње и 

                            предрасуда. 

 

  



 

5. Унапређење брзине и квалитета дјеловања субјеката заштите кроз наставак опремања 

Градског оперативно комуникационог центра, као и субјеката заштите и спасавања 

материјално техничким средствима и опремом за извршавање задатака заштите и 

спасавања кроз: 

 

  - Набавка намјештаја, информатичке и радио техничке опреме 

                          - Успостава сталног  дежурства и дефинисање процедура рада 

  - Ревитализација  система  за  јавно  узбуњивање   грађана. 

 

         6.Наставак започетих активности на коначној реализацији покренутих иницијатива на 

питањима формализације рада Форума за безбједност како у легислативи републичког тако и 

локалног нивоа власти, 

 

        7.Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност кроз      

рад регионалних канцеларија МЗ, 

 

 

        8.Учешће у различитим кампањама  „ Дани отворених врата „ , „ Заштитимо дјецу у 

саобраћају „  , „ Безбједност и превенција криминала почињу са вама „ , „ Сузбијање 

просјачења „ ,  „ Дан без аутомобила „  и др.,  

 

        9.Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве медицинске  помоћи 

и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава, 

 

      10.Редовно  праћење  актуелне  безбједносне  проблематике  по  свим  сегментима и по 

потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници, 

 

      11. Наставак рада у „ Мрежи снажних градова“ коју је формирала Генерална скупштина 

 УН 2015. и у коју је Град Приједор примљен крајем 2016.  године.  

 

     12. Промоција волонтерског рада у заједници. 

 

     13. Остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице града Приједора. 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

Предсједавајући Форума 

 

             Данко Рауш                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGRAM RADA  
FORUMA ZA BEZBJEDNOST ZAJEDNICE GRADA PRIJEDORA 

ZA 2019. GODINU 
 

 Rad Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora u 2019. godini baziraće se na 

realizaciji programskih zadataka definisanih u Strateškom bezbjednosnom  planu Foruma za 

bezbjednost zajednice Grada Prijedora za period 2018. – 2021. godina, kao i na realizaciji 

zadataka koji  proisteknu iz aktuelne bezbjednosne situacije na području grada Prijedora u 

toku 2019. godine, a sve u cilju daljeg unapređenja opšteg bezbjednosnog ambijenta kao i do 

sada postignutog nivoa rada po svim segmentima bezbjednosti. 

 
 Realizacija programskih zadataka Foruma sprovodiće se kroz slijedeće aktivnosti : 

 
4. Provođenje akcionog plana i Plana preventivnih aktivnosti na suzbijanju maloljetničke 

delikvencije i primjena alternativnih mjera kroz: 

 

  - Održavanje redovnih radnih sastanaka Radne grupe na nivou grada Prijedora, 

  - Predavanja u osnovnim i srednjim školama na temu „ Vršnjačko nasilje „ 

  - Predavanja u osnovnim i srenjim školama na temu upotreba droga i opasnosti 

                            od zloupotrebe interneta na društvenim mrežama. 

 

5. Provođenje Programa za sprečavanje nasilja u porodici i jačanje kapaciteta ustanova za 

suprostavljanje ovoj pojavi kroz: 

 

  - Promocija zdravih stilova života, prevencija bolesti zavisnosti i kampanje 

                            za  sprečavanje nasilja u porodici, 

  - Promocija porodičnih vrijednosti i uticaj na svijest mladih ljudi kroz  

                            odgovorno  roditeljstvo, 

  - Podrška jačanju kapaciteta institucija za pomoć žrtvama nasilja u porodici. 

  - Podrška i provođenje preventivnih programa u radu sa djecom i omladinom 

    kroz dvevno zbrinjavanje – Dnevne centre 

 

6. Borba protiv korupcije 

 

 – Podrška izradi i usvajanju vlastitih planova integriteta institucija koje 

    učestvuju  u radu Foruma za bezbjednost, 

                           -  Rad na prijavama za korupciju i praćenje predmeta, 

 -  Edukacija građana na uočavanju i prijavljivanju koruptivnih radnji. 

  

 4.  Nastavak realizacije Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz 

mržnje i predrasuda na području grada Prijedora za period 2017.-2021. godine kroz: 

  - Redovno održavanje kvartalnih sastanaka subjekata članova Fokus grupe, 

  - Postupanje po Akcionom planu prevencije i koordinacija zajedničkih 

                            aktivnosti, 

  - Javno reagovanje i osuda svih incid. i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i 

                            predrasuda. 

 

  

 



5. Unapređenje brzine i kvaliteta djelovanja subjekata zaštite kroz nastavak opremanja 

Gradskog operativno komunikacionog centra, kao i subjekata zaštite i spasavanja materijalno 

tehničkim sredstvima i opremom za izvršavanje zadataka zaštite i spasavanja kroz: 

 

  - Nabavka namještaja, informatičke i radio tehničke opreme 

                          - Uspostava stalnog  dežurstva i definisanje procedura rada 

  - Revitalizacija  sistema  za  javno  uzbunjivanje   građana. 

 

         6.Nastavak započetih aktivnosti na konačnoj realizaciji pokrenutih inicijativa na pitanjima 

formalizacije rada Foruma za bezbjednost kako u legislativi republičkog tako i lokalnog nivoa vlasti, 

 

        7.Unapređenje načina i oblika komunikacije građana sa Forumom za bezbjednost kroz      rad 

regionalnih kancelarija MZ, 

 

 

        8.Učešće u različitim kampanjama  „ Dani otvorenih vrata „ , „ Zaštitimo djecu u saobraćaju „  , „ 

Bezbjednost i prevencija kriminala počinju sa vama „ , „ Suzbijanje prosjačenja „ ,  „ Dan bez 

automobila „  i dr.,  

 

        9.Podrška programima obuke školske djece iz oblasti pružanja prve medicinske  pomoći i 

upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava, 

 

      10.Redovno  praćenje  aktuelne  bezbjednosne  problematike  po  svim  segmentima i po 

potrebi pokretanje odgovarajućih inicijativa i akcija u zajednici, 

 

      11. Nastavak rada u „ Mreži snažnih gradova“ koju je formirala Generalna skupština 

 UN 2015. i u koju je Grad Prijedor primljen krajem 2016.  godine.  

 

     12. Promocija volonterskog rada u zajednici. 

 

     13. Ostale aktivnosti od značaja za bezbjednost i napredak zajednice grada Prijedora. 

 

                                                                                                   

                                                                                                                                     

 

Predsjedavajući Foruma 

 

             Danko Rauš                                                                                                                                                                                                         


