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1. УВОД 

 

1.1. О граду Приједору 

 

Град Приједор простире се на површини од 834 км
2
. У њему према резултатима 

пописа из 2013. године живи око 97.500 становника груписаних у 49 мјесних заједница, 

односно настањених у 71 насељено мјесто. Поред припадника конститутивних народа 

Срба, Бошњака и Хрвата, на територији града живе и припадници неколико 

националних мањина: Чеха, Украјинаца, Словенаца и Рома, као и један мањи  број 

грађана који су се изјаснили као остали. 

Основно и средње образовање похађа око 8.400 ученика, високошколске 

установе око 2000 студената, док је око 3000 дјеце у доби до 6 година старости. На 

подручју града запослено је преко 14.000 грађана, а посао, према евиденцији Завода за 

запошљавање, активно тражи око 7.000 лица. На простору других земаља живи око 

25.000 приједорчана, а процјењује се да за вријеме годишњих одмора наш град 

посјећује њих преко 15.000. 

У граду поред институција власти, егзистира велик број институција културе, 

образовних институција свих нивоа образовања, 10 културно-умјетничких друштава, 60 

различитих спортских клубова и удружења, те преко 100 организација цивилног 

друштва од којих око 50 прилично активних. У граду се у току године одржава низ  

различитих спортских и културних манифестација на којима учествује велик број 

појединаца из земље и иностранства. 

Наведени подаци упућују на важност одржавања достигнутог нивоа 

безбједности, као и потребу сталног његовања добрих међунационалних односа и 

међусобне толеранције. Да би се то обезбиједило потребно је плански и усаглашено, уз  

максималну укљученост најшире јавности и што већег броја релевантних институција и 

субјеката са подручја града, континуирано радити на стварању повјерења, и заједнички 

се супростављати свим негативним појавама, које, на било који начин, могу оптеретити 

достигнути ниво заједничког живота свих наших грађана на подручју града Приједора. 

 

1.2. О пројекту 

 

Опредјељење Града Приједора да приступи изради и доношењу овог Плана 

превенције проистекло је из активног учешћа Градске управе и великог броја 

организација цивилног друштва са подручја града Приједора у пројекту „ Превенција и 

борба против инцидената мотивисаних предсрасудама“, који је уз помоћ мисије ОСЦЕ-

а реализован у 15 општина и градова са подручја Босне и Херцеговине. 

 

 Циљ поменутог пројекта  је да унаприједи : 

 

- Одговоре јавних званичника и локалних власти, 

- Превенцију инцидената мотивисаних предрасудама и мржњом, подржавајући 

улогу цивилног друштва  у том процесу. 

 

У току имплементације овог пројекта дефинисан је од стране учесника и мисије 

ОСЦЕ-а један број препорука за различите кључне актере у овом процесу и то: 

 



- Потребно је интензивирати јавну и одговарајућу осуду инцидената мотивисаних 

мржњом и предрасудама, као и правовремену и адекватну реакцију органа 

власти, 

- Потребно је пружити активну подршку раду организација цивилног друштва на 

превенцији и побољшању одговора на  кривична дјела почињена из мржње. 

 

1.3. Активности у заједници које претходе изради Плана 

активности 

 

У досадашњем периоду град Приједор је у ширем окружењу постао водећа и 

препознатљива локална заједница када је у питању однос према наведеним 

инцидентима и кривичним дјелима тј. када је у питању објективност, правовремена 

реакција и јавна осуда свих дјела почињених из мржње и предрасуда. 

Поред Градоначелника и Центра јавне безбједности, овим питањима веома 

озбиљно се бавио и Форум за безбједност заједнице града Приједора, а однедавно и 

коалиција „ Прва толеранција“ Приједор. 

И поред врло стручног и планског  приступа  поменутих институција овој 

проблематици, као и због реалне потребе да се обједини и повећа укупна друштвена 

одговорност свих релевантних субјеката према овим изузетно осјетљивим питањима, 

потребно је једним оваквим цјеловитим Планом превенције додатно унаприједити 

опште стање безбједности на подручју града Приједора, а посебно у области 

спречавања инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предсрасуда. 

 

Кривична дјела и инциденти почињени из мржње и предрасуда имају снажнији 

утицај на жртве него „обична“, односно друга кривична дјела. Она шаљу негативну 

поруку цијелој заједници којој та жртва припада. Порука је да се тој заједници 

ускраћује право  да буде дио друштва. Због тога је кључно да органи власти, у сарадњи 

са цивилним друштвом и свим другим субјектима који постоје у локалној заједници, 

усвоје свеобухватан приступ превенцији и борби против инцидената мотивисаних 

предрасудама, што подразумијева изградњу и јачање међусобног разумијевања, 

толеранције и јединства кроз различите ванправне и вансудске мјере. Приједор, као 

уређена локална заједница, која се бори против свих облика предрасуда и 

дискриминације, овим документом јача принципе на којима почива, те усвајањем овог 

акционог плана шаље јасну поруку својим грађанима. 

 

1.4. Термини 

 

Инцидент мотивисан мржњом  је инцидент или дјело почињено из предрасуде које 

нема елемент кривичног дјела, зато што кривично дјело није доказано или зато што 

дјело није прописано кривичним законом одређене државе. Дакле и инцидент 

мотивисан мржњом као и кривична дјела мотивисана мржњом мотивисани су 

предрасудама, али инциденти почињени из мржње не морају имати елементе кривичног 

дјела, они често претходе, прате или пружају контекст за кривична дјела почињена из 

мржње. С обзиром на то да инциденти мотивисани мржњом могу бити претеча 

озбиљним кривичним дјелима, евидентирање инцидената такође може бити корисно за 

доказивање контекста узнемиравања, те може служити као доказ ескалације образаца 

насиља. 

 

Кривична дјела почињена из мржње су кривична дјела почињена са основним 

мотивом нетолеранције или предрасуде против одређене групе у друштву. Они имају за 



циљ не само индивидуу као жртву, него цијелу групу којој она или он припадају или 

представљају, они шаљу јаку поруку нетолеранције према тој групи, изјављујући да они 

нису добродошли у тој заједници. 

 

Кохезија заједнице представља капацитет друштва да обезбиједи благостање за све 

своје чланове, управљајући разликама и подјелама, а минимизирајући диспаритете и 

избјегавајући маргинализацију. Друштвена кохезија је суштински услов за демократску 

безбједност и одржив развој. Подијељена и неједнака друштва нису само неправедна, 

него не могу гарантовати дугорочну стабилност. 

 

 

1.5. Проблеми који су се дешавали у окружењу: 

 

o Оштећења вјерских објеката 

o Оштећења и скрнављење надгробних обиљежја 

o Писање увредљивих графита или оних који подижу тензије у заједници 

o Пристрасно, провокативно и необјективно извјештавање медија о 

појединим догађајима или инцидентима које доводи до подизања тензија 

o Преношење тензија са виших нивоа власти на локални ниво 

o Злоупотреба омладине, грађана и удружења грађана у политичке сврхе 

o Говор мржње на интернету и друштвеним мрежама 

o Узнемиравање појединаца или шире јавности путем лажних дојава, видео 

клипова, телефонских позива, растурања летака  или СМС порука 

o Постојање стереотипа о другима и другачијима 

o Политичка нетрпељивост на локалном нивоу 

o Негативно ривалство између институција, удружења и школа 

o Поистовјећивање патриотизма са национал-шовинизмом код младих. 

  

 

 

1.6. Рјешење Градоначелника о формирању радне групе 

 

 

 На бази сагледаних препорука и иницијатива, Градоначелник Града Приједора је 

својим Рјешењем број 02-111-167 / 16 од 02.11. 2016. године формирао Радну групу за 

израду приједлога Акционог плана превенције у саставу: 

  

 

1. Љиљана Бабић,          предсједник, начелник Одјељења за друштв. дјелатности,  

2. Зорица Билбија,         члан испред Одјељења за друштвене дјелатности 

3. Драшко Ђенадија,     члан испред Форума за безбједност заједнице 

4. Др Азра Пашалић,     члан испред коалиције Прва толеранција 

5. Зоран Инђић,             члан испред Центра јавне безбједности Приједор. 

 

 

Задатак радне групе је да на бази дискусија различитих актера у овом процесу, 

као и на бази записника са састанака одржаних 29. септембра 2015. године, 17. маја 

2016. године и 25. октобра 2016. Године,  сачини приједлог акционог плана превенције 

и упути га на разматрање и усвајање Скупштини Града Приједора. 

 



2. КЉУЧНИ АКТЕРИ И АКТИВНОСТИ  

 

2.1. Форум за безбједност заједнице града Приједора  

 

Овај Форум успјешно егзистира од 2003. године као неформално, нестраначко, 

мултисекторско тијело састављено од равноправних чланова, представника различитих 

субјеката на нивоу локалне заједнице ( Представника Градске управе, Скупштине 

града, вјерских заједница, организација националних мањина, школских институција 

основног и средњег образовања, здравствених институција, полиције, ватрогаства, 

мјесних заједница, привреде, невладиног сектора, центра за социјални рад и медија. 

Веза Форума са Скупштином Града остварује се преко Савјета за безбједност, као 

сталне скупштинске комисије коју сачињавају 3 одборника Скупштине Града и 2 

представника Форума за безбједност. 

 Мисија Форума: „ Безбједност грађана града Приједора ће се остваривати кроз 

партнерски рад и ефикасну комуникацију свих релевантних субјеката са подручја града 

који ће партиципирајући у раду Форума за безбједност, радити на идентификацији 

безбједносних проблема и на координиcан и усаглашен начин директно учествовати у 

њиховом рјешавању, стварајући тако предуслове за стално јачање и унапређење 

безбједносног амбијента, општег квалитета живота као и економског просперитета 

нашег града,  а на добробит свих његових грађана“. 

 Визија : „Приједор је отворен град задовољних грађана опредијељених да 

властитим знањем и залагањем у међусобној хармонији и толеранцији, плански и 

дугорочно, граде безбједну и одрживу будућност достојну човјека“. 

У свом раду Форум полази од претпоставке да је безбједност заједнице интерес 

и потреба сваког појединца у њој, а не само полиције. 

У досадашњем раду Форум је дјеловао на идентификацији и рјешавању 

различитих безбједносних проблема у заједници као што су: малољетничка 

делинквенција, вршњачко насиље, насиље у породици, криминалитет, корупција, 

саобраћајна проблематика, посттрауматски стресни поремећај (ПТСП), наркоманија, 

алкохолизам, проблем паса луталица, безбједност ученика у саобраћају, ограђивање 

дворишта школских објеката, изградња недостајуће расвјете на безбједносно 

занимљивим мјестима, недостатак тротоара, уређење аутобуских  стајалишта у близини 

школа, изградња видеонадзора у граду Приједору, материјално техничко опремање 

субјеката заштите ( Територијалне ватрогасне јединице, Ронилачког клуба Сана и 

Градске организације црвеног крста – ронилачком опремом и комплетима медицинских 

торби за пружање прве помоћи и др. ). 

У току рада Форума остварена је добра сарадња са различитим међународним 

развојним, донаторским и другим организацијама као што су: УНДП, СДЦ, ОСЦЕ, 

ЕУПМ, ИФАВ- Међун.фонд за заштиту животиња и др. 

Добри резултати приједорског Форума јавно се помињу у документу  Женевског 

центра за демократску контролу оружаних снага, у документима Развојног програма 

Уједињених нација и као посебно добар примјер рада кроз евалуационе извјештаје 

СДЦ-а и Форума које је проводила независна евалуациона организација из Женеве. 

У свом Стратешком плану рада 2014. – 2017., Форум се поред најразличитијих 

питања везаних за општу безбједност заједнице врло активно бавио и питањима 

анализе и јавне осуде кривичних дјела и инцидената почињених из мржње и предрасуда 

и у вези са тим доносио и јавности представљао различите закључке и препоруке који 

су увијек били у функцији уважавања различитости, изградње повјерења и поштовања 

закона. 

 



2.2. Коалиција за борбу против мржње „ Прва толеранција“  

У свом саставу окупља: Удружење Чеха „ Чешка бесједа“ , Удружење жена 

„Берек“, Омладинско хуманитарно удружење „Чисто срце“, Удружење грађана 

„Фамилија“, Удружење логораша „Козарац“, Украјинско удружење „Козак“, Удружење 

жена „Нада“, Удружење логораша „Приједор 92“,  Удружење жена „ Полет“, Удружење 

ратних ветерана, Удружење жена „ Рударка“ из Љубије, Фондација „ Заједнички пут“, 

Удружење ратних војних инвалида и логораша регије Приједор, Удружење бораца 

Крајине 1992.- 1995.,  Школа атлетике „ Лусија Кимани“, НВО „Дон“, Удружење 

„Мерхамет“ и Удружење жена „ Доња Пухарска“. 

Примарно поље дјеловања коалиције односи се на борбу против говора мржње, 

ширење толеранције, мира и суживота, организовање акција и јавних скупова који 

доприносе изградњи мира и повјерења и осуђивање свих догађаја заснованих на 

националној / етничкој нетрпељивости. 

До сада је у организацији коалиције реализован велики број активности као што 

су различити семинари на тему антидискриминације, писање пројектних приједлога, 

учествовање на сајму НВО, сајам толеранције, уличне активности као што су Зид 

толеранције и Чишћење планете Земље, атлетски митинг, округли столови на тему 

превенције инцидената и очувања стабилности у локалној заједници. 

 

2.3. Центар јавне безбједности Приједор 

У континуитету, припадници полиције у Приједору остварују добру сарадњу и 

заједнички рад са институцијама и службама на нивоу локалне заједнице. Поред 

значајног учешћа у раду Форума за безбједност заједнице града Приједора, припадници 

полиције учествују у мултисекторском тиму субјеката заштите за спречавање насиља у 

породици, заједно са представницима Центра за социјални рад, Дома здравља Приједор 

– Центар за заштиту менталног здравља, ЈЗУ Болница Приједор и Актива директора 

основних и средњих школа у Приједору. У свом раду ЦЈБ посебну пажњу посвећује 

мултиетничким срединама и мјестима гдје у близини живе грађани различите 

националности. У тим срединама полицијски службеници редовно врше обиласке 

терена, редовно остварују контакте са представницима мјесних заједница, вјерских 

институција, школама и грађанима, а све у склопу плана „Рад полиције у 

мултиетничким срединама“. 

  

2.4. Остали актери 

На простору града Приједора ради и дјелује више различитих институција, 

организација цивилног друштва и других, које кроз своје дјеловање могу дати значајан 

допринос унапређењу опште безбједносне ситуације,  подстицању разумијевања, 

изградњи толеранције и стварању повјерења као предуслова  развоја и стварања 

повољног животног амбијента за све грађане, без обзира на њихову припадност 

одређеној вјерској или националној групи. Поред Скупштине града, Градоначелника и 

Градске управе и других институција власти значајну улогу имају Вјерске заједнице, 

организације националних мањина, школске установе, омладинске организације, 

организације цивилног друштва, политичке партије, културне установе, спортски 

колективи, савјети МЗ и медији. 

 

 

2.5. Сет алата јавног одговора 

 Скупштина Града Приједор, на основу званичних информација достављених од 

надлежних институција,  расправља о инцидентима који се десе, јавно их осуђује и свој 



став саопштава јавности путем директног радио преноса сједнице и путем јавних 

саопштења. 

 Градоначелник града Приједора издаје јавно саопштење, осуду инцидента, на 

основу информације о истом, достављене од стране ЦЈБ Приједор, која се преноси 

путем медија и објављује на страници Града Приједора. 

 Савјети МЗ на чијој територији се десио инцидент осуђују исти и издају јавно 

саопштење. 

 Форум за безбједност и Коалиција „Прва толеранција“ расправљају о 

почињеном инциденту на основу информација добијених од релевантних субјеката – 

чланица ових организација и донесене закључке и саопштења јавно представљају 

грађанима путем медија. 

 ЦЈБ прати и по потреби упозорава администраторе локалних интернет портала 

на говор мржње у чланцима и коментарима корисника у циљу њиховог правовременог 

уклањања. 

 Комунална полиција и инспекција издају налоге за уклањање  графита 

увредљивог и непримјереног садржаја и прате реализацију ових активности. 

 Грађани и институције прате и пријављују надлежним субјектима информације 

које упућују на инциденте засноване на предрасудама и мржњи. 

 

2.6. Актуелно стање на подручју града Приједора 

 

ГРAД ПРИJEДOР 
ПРEГЛEД ИНЦИДЕНАТА И КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА 

МОТИВИСАНИХ МРЖЊОМ И ПРЕДРАСУДАМА 

 

ГOДИНA 2012 2013 2014 2015 2016 

КД  ИЗAЗИВAЊE НAЦИOНAЛНE, 

РAСНE, ВJEРСКE MРЖЊE И 

НETРПEЉИВOСTИ 

0 0  1 0 0  

OСTAЛA КД СA EЛEMEНTИMA 

НAЦИOНAЛНE, РAСНE, ВJEРСКE 

MРЖЊE И НETРПEЉИВOСTИ 

1 3  1 3      0 

* ОШТЕЋЕЊЕ ТУЂЕ СТВАРИ 1 1  1  0 0  

* ПОВРЕДА ГРОБА И ЛЕША  0  2  0  0 0  

* НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ        0  0   0  1 0  

* ТЕШКА ТЈЕЛЕСНА ПОВРЕДА  0         0   0   2 0  

ПРEКРШAJИ СA EЛEMEНTИMA 

НAЦИOНAЛНE, РAСНE, ВJEРСКE 

MРЖЊE И НETРПEЉИВOСTИ 

 0 0   0 3      3 

*ЧЛАН 12. ЗоЈРиМ 

 

0  

 

0  

 

 0 

 

1 

 

0  

* ЧЛАН  7. ЗоЈРиМ 0  0   0 0  1  

* ЧЛАН  8. ЗоЈРиМ 0  0   0 0  2  

*ЧЛАН 3.  ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ 

НАСИЉА НА СПОРТ. ТЕРЕНИМА 
0           0 0 2 0 

OСTAЛИ ИНЦИДEНTИ СA 

EЛEMEНTИMA НAЦИOНAЛНE, 

РAСНE, ВJEРСКE MРЖЊE И 

НETРПEЉИВOСTИ 

0  0   0   0   0 

  



На подручју града Приједора у досадашњем периоду нису евидентирани 

озбиљнији међунационални инциденти, прекршаји или кривична дјела почињена из 

мржње и предрасуда. Преовлађују кривична дјела из групе имовинских деликата, 

провале у куће, станове и друге објекте. Већина ових кривичних дјела су расвијетљена 

и у оквиру оперативног рада, утврђено је да су велик број провала у куће повратника 

чинила лица раније позната по чињењу кривичних дјела и циљу прибављања 

противправне имовинске користи. Кривична дјела су чинила лица свих националности, 

а већи број кривичних дјела у повратничким насељима су чинили и чине лица 

бошњачке националности из сусједних општина и Федерације БиХ.  

У свим ситуацијама изграђени су такви односи да органи власти и полиција на 

терену поступају потпуно непристрасно, једнако према свим грађанима поштујући 

законитост у раду и не питајући ко је које националности или вјероисповијести, тако да 

термин „ повратници“  власт и полиција и не користи у раду јер су за њих сви грађани 

Приједора једнако важни. У протеклом периоду сви јавни скупови, посебно они 

вјерског карактера,  су протекли без било каквих инцидената уз похвале које је 

полиција добила од вјерских заједница за добру сарадњу и успјешан рад. 

У току 2016. године није евидентирано ниједно кривично дјело „ Изазивање 

националне или вјерске мржње, раздора или нетрпељивости „ док су у 2015. години 

евидентирана два таква кривична дјела. У периоду јула и августа 2015. године 

евидентирано је укупно 5 инцидената у којима су учествовали грађани различитих 

националности при чему су припадници ЦЈБ професионално поступајући утврдили 

чињенично стање те у складу са законом процесуирали учеснике инцидената, односно 

иницирали покретање прекршајног или кривичног поступка. 

У току 2016. године су појачано проводили планске активности на терену у 

сарањи са осталим институцијама, службама и грађанима и у циљу спречавања 

инцидената. Закључци са састанака Форума за безбједност заједнице града Приједора, 

те организовање округлих столова у Приједору у организацији мисије ОСЦ-е и 

Коалиције „Прва толеранција“, дали су свој допринос, да у овој години нису 

забиљежени инциденти који би могли да наруше добре међунационалне односе, 

толеранцију и повјерење који су успостављени у граду Приједору. 

 

Потребно је и у наредном периоду радити на додатном ангажовању свих 

релевантних институција са подручја града Приједора у циљу још боље организације и 

ефикаснијег предупређења  свих негативних појава које могу изазвати узнемиреност 

грађана и нарушавање добрих међунационалних односа који су један од основних 

предуслова  за развој нашег града. 

  

2.7.  Препоруке са састанака 

 

1. Похваљује се организација округлог стола са препоруком да се у будућности 

овакви скупови организују чешће, посебно пред и у току љетњег периода ради 

превенције негативних догађаја, 

2. Потребно је омогућити брже и ефикасније реаговање на потенцијалне инциденте 

путем измјена и допуна релевантних подзаконских аката, 

3. Потребно је радити на едукацији свих грађана града Приједора, а посебно 

младих људи, по питању толеранције и суживота, 

4. С обзиром да је Приједор мултиетнички град, потребан је посебан сензибилитет 

ка поштивању других и различитих, те уважавање свих вјерских конфесија, 

5. Потребно је анимирати јавне установе да појачају рад у породици и утицај 

породице на изградњу толерантне личности нарочито код дјеце, 



6. Потребно је користити велики значај  медија и њихов утицај на сузбијање говора 

мржње, посебно афирмисањем позитивних примјера из праксе, 

7. Потребно је редовно одржавати састанке са свим релевантним субјектима у 

циљу превенције инцидената и очувања стабилности у локалној заједници, 

8. Потребно је појачати рад полиције код сузбијања сајбер криминала и уклањања 

увредљивих садржаја и говора мржње са интернета, 

9. Потребно је подржати активности које ће Коалиција за борбу против мржње 

„Прва толеранција“ предложити у наредном периоду у смислу активности и 

рада са дијаспором, а посебно са младима, 

10. Потребно је подржати реализацију већ донесених закључака Форума за 

безбједност заједнице,  

11. Потребно је подржати активности у циљу превентивног дјеловања кроз рад са 

мјесним заједницама, 

12. Потребно је активно учешће свих вјерских заједница по овим питањима,  

 

3. ПЛАН ПРЕВЕНЦИЈЕ 

 

Поред значаја које има јавно и одговарајуће осуђивање кривичних дјела почињених из 

мржње, од кључне је важности да органи власти, у сарадњи с цивилним друштвом, 

усвоје свеобухватан приступ превенцији и борби против инцидената мотивисаних 

предрасудама. Едукација се сматра каменом темељцем генералне превенције, те 

ефикасним средством подизања свијести јавности с циљем одговора на узроке 

инцидената у заједници. Стога се и понуђена рјешења у овом акционом плану највише 

базирају на едукативним активностима које су усмјерене према различитим 

идентификованим циљним групама, уз препоруке за успостављање алата, односно 

механизама за одговор заједнице на инциденте мотивисане предрасудама. Такође, 

битно је нагласити да локалне организације цивилног друштва треба да граде своје 

капацитете како би преузеле кључну улогу у борби и превенцији инцидената 

мотивисаних предрасудама. Локални органи власти кроз пружање институционалне 

подршке као и невладин сектор, као што је то случај у неким срединама које имају 

организације оваквог профила, такође треба да се баве и пружањем, односно 

осигуравањем адекватне подршке жртвама оваквих инцидената. 

 

3.1. Идентификовани приоритети за дјеловање: 

 

 Побољшати ниво информисаности грађана о важности толеранције (с акцентом 

на едукацију и улогу медија!) 

 Рад на отклањању стереотипа и негативног утицаја насљеђа 

 Отклањање ривалитета кад је ријеч о сродним удружењима грађана, 

институцијама и установама. 

 

Превенција и одговор заједнице: 

 

-  Континуирано и прецизно вођење статистике од стране Полиције и Тужилаштва о 

инцидентима и кривичним дјелима почињеним из предрасуда и мржње, што би 

омогућило уочавање трендова и осигурало идентификовање и провођење циљаних 

превентивних активности усмјерених на потенцијалне изворе тензија и конфликата у 

заједници, 

- Успостављање боље и ефикасније сарадње између релевантних институција 

локалне власти и невладиног сектора по питању превенције и извјештавања о 



инцидентима мотивисаним предрасудама и мржњом, 

- Јасно и прецизно дефинисати механизме одговора и осуде локалне заједнице кроз 

израду Протокола о поступању у случају инцидента мотивисаног предрасудама, 

- Континуирана институционална подршка досадашњој заједничкој пракси полиције 

и релевантних институција на заједничком дјеловању на питањима опште безбједности, 

- Пружање континуиране подршке пројектима невладиних организација који имају 

за циљ промовисање толеранције, разумијевања различитости и онима који утичу на 

разбијање предрасуда о другима и другачијима, 

- Пружање подршке пројектима који имају за циљ подизање свијести о кривичним 

дјелима и инцидентима мотивисаним предрасудама, изградњи капацитета организација 

да се баве праћењем и пријављивањем инцидената, превентивним дјеловањем на 

сузбијању конфликта у заједници те пружању подршке жртвама,  

- Пружање подршке пројектима путем којих ће се ученици/млади едуковати о 

инцидентима мотивисаним предрасудама, посљедицама кориштења непримјереног 

говора на друштвеним мрежама и интернету те учити о толеранцији и предрасудама, 

- Пружање подршке пројектима којима ће се медијима едуковати и боље упознати с 

проблематиком инцидената мотивисаних предрасудама, 

- Увођење награде за толеранцију  

- Усмјеравање превентивних активности на млађу популацију и навијачке групе 

које су идентификоване као групе које су склоније оваквим инцидентима и њихово 

укључивање у кампање које ће промовисати толеранцију у спорту и на спортским 

дешавањима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.2.  Акциони план дјеловања против дјела почињених из мржње или предрасуда     2017.-2021. 

Ред. 

бр.  

 

                Активност  

 

      Одговорни 

 

        Сарадници 

                    Временски оиквир 

2017. 2018. 2019.   2020.  2021. 

1. Вођење евиденције о дјелима 

почињен. из мржње и предрасуда 

ЦЈБ   Приједор Тужилаштво и 

правосуђе 

х х х х х 

 

2. 

Укључити представнике савјета 

мјесних заједница као важног 

фактора при мапирању проблема 

у локалној заједници 

 

Служба за МЗ 

Форум за 

безбједност и 

Прва толеранција 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

3. 

Ојачати сарадњу између Форума 

за безбједност и “Прве 

толеранције” Приједор 

“Прва толеранција” 

и Форум за 

безбједност 

Институције  и НВО 

чланице Форума и 

Прве толеранције 

 

х 

 

х 

   

4. Одржавати редовне састанке 

фокус групе 

Прва толеранција и 

Форум за безбједн. 

Мисија ОСЦ-е и 

чланице Фокус гр. 

     х х х х х 

5. Уклањати графите увредљивог 

садржаја 

Одјељ.за 

стам.ком.послове  

Комунално предуз. 

или други извођач 

х х х х х 

 

 

6. 

 

Дјеловати усмјереним 

едукацијама према сваком виду 

окупљања младих људи  

 

Одјељ.за друштвене 

дјелатности 

Омладински савјет 

Културно- 

умјетничка друштва 

Основ.и средње шк. 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

Ред. 

бр. 

           

                Активност  

 

     Одговорни 

 

     Сарадници 

Временски оиквир 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

 

 

7. 

Подстаћи ангажовање 

представника локалне заједнице у 

сарадњи са НВО сектором на 

превенцији  дјела почињених из 

предрасуда и мржње 

 

Одјељ.за друштвене 

дјелатности 

НВО 

Форум за безбједн. 

Прва толеранција 

Вјерске заједнице 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 



8. Промовисање позитивних 

примјера у јавности 

Форум за безбједн. 

Медији 

Институције 

НВО 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

9. 

 

Радити на унапређењу облика 

сарадње са дијаспором. 

 

Градоначелник, 

Служба за МЗ 

Вјерске заједнице, 

Култ.умјетн.друшт. 

Савјети МЗ 

Привредна комора 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

10. Промовисати слоган “Без дијалога 

и повјерења нема помирења” 

Скупштина Града 

Градска управа 

Политичке партије 

Институције и НВО 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

11. 

Већи ангажман код рада са 

родитељима, указивањем на 

кривичну одговорност при 

дјелима почињених из мржње и 

предрасуда 

ЦЈБ Приједор  

Тужилаштво, 

Основне и средње 

школе 

Медији 

Форум за безбједн. 

Прва толеранција 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

Ред. 

Бр.  

 

              Активност  

 

    Одговорни 

 

      Сарадници 

Временски оквир 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

12. Повећати рад са младима кроз 

основне и средње школе 

ЦЈБ Приједор 

Одјељ.за друштв.дј. 

Основне и средње 

школе 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

13. Утицати на омладину кроз 

музику, спорт и дијалог 

Одјељ.за друштв.дј. Основ.и сред.школе 

НВО и спортске орг. 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

14. 

Повећати пажњу ка социјално 

угроженим категоријама преко 

улоге центра за социјални рад 

Центар за социјални 

рад 

Савјети МЗ, Црвени 

крст и друге 

хуманитарне орган. 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

15. Уклањање садржаја говора мржње 

са друштвених мрежа 

Центар јавне 

безбједности 

Власници портала х х х х х 

 

16. 

Обиљежавати Међународни дан 

толеранције 16. новембар 

Прва толеранција Институције и НВО х х х х х 



 

17. 

Увести награду за толеранцију 

која би се додјељивала по потреби 

Скупштина града 

Градоначелник 

Институције, НВО, 

Вјерске организац. и 

др. 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

18. 

Дизајнирати плакате са 

одговорностима за дјела 

почињена из мржње 

Одјељ.за друшт.дјел. 

ЦЈБ Приједор 

Форум за безбједн. 

Прва толеранција 

 

х 

  

х 

  

х 

 

 

 

 

                


