
 
 

ПРОГРАМ РАДА  
ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 

ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 Рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у 2018. 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 2018. 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 изградњу и 

опремање Градског оперативно комуникативног центра, као и субјеката заштите и 

спасавања материјално техничким средствима и опремом за извршавање задатака 

заштите и спасавања кроз: 

 

  - Обезбеђење адекватног простора за рад Градског oпертативног центра 

  - Набавка намјештаја, информатичке и радио технике и њихово инсталирање 

  - 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 „ Заштитимо дјецу у саобраћају „  , „ Безбједност      и 

превенција криминала почињу са вама „ , „ Сузбијање просјачења „ 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                                                                                                                                                                                                         


