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1. УВОД
1.1. О граду Приједору
Град Приједор простире се на површини од 834 км2. У њему према резултатима
пописа из 2013. године живи око 97.500 становника груписаних у 49 мјесних заједница,
односно настањених у 71 насељеном мјесту. 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 образовање похађа 5.289 ученика, средње 2.279 ученика, а високошколске
установе у граду Приједору похађа 650 студената, док око 1.200 студената студира на
високошколским установама изван територије града Приједора. Око 3854 дјеце у доби до 6
година старости рођени су и имају статус пребивалишта у граду Приједору.. На подручју
града запослено је преко 14.000 грађана, а посао, према евиденцији Завода за запошљавање,
активно тражи око 3.460 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 велики број институција културе,
образовних институција свих нивоа образовања, 13 културно-умјетничких друштава, 50
различитих спортских клубова и удружења, те преко 100 организација цивилног друштва од
којих око 30 изразито активних. У граду се у току године одржава низ различитих спортских
и културних манифестација на којима учествује велики 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 унапређењу општег безбједносног амбијента 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. Појам и сврха стратешког планирања
Израда стратешког плана у области безбједности је свеобухватан процес одлучивања
о томе шта желимо постићи у овој области и на који начин је то могуће остварити. Овакви
планови имају ефекта тамо гдје постоје студиозно осмишљене идеје, које узимају у обзир
само стварне приоритете локалне заједнице и виших административних нивоа и које су у
уској вези са расположивим финансијским и институционалним ресурсима. Уколико није
израђен систем за планирање и управљање ресурсима, неселективно финансирање
појединачних пројеката води расипању поменутих ресурса.
Стратегија помаже Форуму да темељно опредијели своје циљеве и како да их на
најбољи начин оствари. Она такође осигурава сталну оријентацију на питања од стварне
важности за најшири круг својих грађана. У демократији се као крајњи циљ јавља стварање
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јавне вриједности, то јест услуга и резултата које ће јавност цијенити. Политика се треба
развијати унутар оквира дугорочне стратегије, имајући у виду све практичне аспекте
имплементације. Стратешко планирање као једна од искуствених пракси одговорног
управљања показало се као незаобилазна степеница у развоју града Приједора јер:
















омогућава учешће свих заинтересованих страна у процесу планирања и доношења
одлука (владине институције, локална администрација, јавне установе и предузећа,
приватни сектор, вјерске заједнице, организације националних мањина, невладине
организације и грађани),
осигурава сталну оријентацију у ком смјеру треба да се одвија развој на свим
нивоима,
утиче на побољшање ефикасности, ефективности и економичности рада Форума који
има стратешке развојне планове и који их користи, односно спроводи,
утиче на унапређење комуникације и координацију сарадње свих заинтересованих
страна, те стварање партнерских односа између јавног сектора, грађана, приватног и
невладиног сектора,
омогућава јачање субјеката локалне управе кроз едуковање како би у будућности
самостално креирала и надзирала стратешко-планске активности на подручју града,
утиче на јачање свијести грађана о њиховој директној или индиректној укључености
у демократске процесе креирања властите будућности,
утиче на јачање свијести грађана о властитој одговорности на питањима безбједности
и одговорности осталих заинтересованих страна,
осигурава другим владиним институцијама на вишим нивоима (ентитет и држава) да
прате развој локалних средина и да планирају своје активности у њиховом развоју ,
осигурава нову позицију града Приједора као доброг примјера према сусједима и
према региону у којем се налази,
осигурава донаторским организацијама (Европска комисија, USAID, SDC, UNDP) и
развојним банкама (Свјетска банка, Европска инвестициона банка, EBRD и др.) да
прате и потпомогну развој града Приједора и
осигурава потпуно нови имиџ управе и јавних институција који грађане види као
клијенте.

1. 3. Методологија израде стратешког плана
Петогодишњи Стратешки безбједносни план Форума за безбједност заједнице града
Приједор, као документ рађен је на партиципативан начин у складу са стандардном
методологијом стратешког планирања која се користи у Босни и Херцеговини. У сврху
усвајања и примјене ове методологије, чланови безбједносних форума из пет партнерских
општина и градова и представници три надлежна министарства унутрашњих послова, су у
два наврата похађали обуку коју је организовао UNDP . Прва обука је организована у форми
радионице за све чланове безбједносних форума и представника надлежних МУП-ова. Овом
приликом је уз помоћ стратешких планера, а методом учење кроз рад, извршена обука
присутних о принципима стратешког планирања. Као резултат ове радионице сачињен је
генерички табеларни преглед безбједносних изазова за свих пет општина и градова и три
МУП-а, разрађен кроз конкретне програме рада, активности, индикаторе и сл. За анализу
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прикупљених података кориштена је SWOT анализа, тако да су присутни имали прилику да
науче како да користе ову анализу у свом будућем раду. Након ове прве фазе, уз помоћ
стратешких планера, у сваком форуму за безбједност извршено је прилагођавање генеричког
плана, потребама конкретне заједнице.
Укратко кориштена методологија подразумијевала је :









прикупљање општих информација о граду Приједору,
израду анализе стања, укључујући и SWOT анализу по свим областима,
дефинисање развојне визије,
дефинисање стратешких опредјељења и стратешких циљева,
дефинисање оперативних циљева, програма и пројеката,
приоритетизацију пројеката,
дефинисање начина провођења и контроле провођења Стратешког плана и
укључивање свих заинтересованих страна у израду Стратешког плана.

1.4. Учешће јавности у изради стратешког плана
Процес израде Стратешког плана праћен је значајним активностима усмјереним ка
информисању и укључивању свих заинтересованих страна у процес израде плана, односно
процес доношења одлука. Овим активностима обухваћени су: грађани, локална управа, јавна
предузећа и установе, дио невладиног сектора, образовне и здравствене установе, вјерске
организације, организације националних мањина и сви заинтересовани који партиципирају у
раду Форума за безбједност заједнице града Приједор.
1.5. Усвајање и реализација стратешког плана
Стратешки безбједносни план Форума за безбједност заједнице града Приједора
доноси се за период од 5 година ( 2022 – 2026. ). Форум је свјестан да постоји могућност да,
због ограничених финансијских средстава и расположивих институционалних ресурса, неки
програми и пројекти предвиђени овим планом неће моћи бити реализовани у наведеном
периоду. Међутим, Форум стоји на становишту да је од велике важности правилно започети
процес планирања и реализације усвојених програмских опредјељења како би се спремно
искористила изражена спремност различитих донатора и развојних агенција који су
препознали напоре које чини град Приједор у области безбједности својих грађана, а такође
у будућности олакшало даље планирање и напредак у овој веома важној области друштвеног
живота.
1.6. Ажурирање и праћење реализације стратешког плана
Ажурирање и праћење спровођења Стратешког плана вршиће Форум за безбједност
заједнице града Приједора достављањем периодичних извјештаја Скупштини града, а
најмање једном годишње путем Савјета за безбједност као сталног скупштинског тијела.
Такође, овај план пратиће сваке године и редовна израда годишњих акционих односно
оперативних планова рада Форума за безбједност заједнице.
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2. РЕЗУЛТАТИ РАДА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА
2.1. Форум за безбједност заједнице
Форум за безбједност заједнице града Приједора формиран је у новембру 2003. године
у оквиру пројекта „ Безбједност заједнице и рад полиције у заједници „ а на иницијативу
Одјељења за међународни развој Владе Велике Британије (DFID). Формирању је претходило
потписивање одговарајућег меморандума о разумијевању између наведеног одјељења и тада
Начелника општине Приједор. Форум је формиран као неформално и нестраначко
мултидисциплинарно тијело и састављен је од равноправних чланова: представника Градске
управе, полиције, здравства, образовања, ватрогаства, центра за социјални рад, дијела
невладиних организација, вјерских заједница, организација националних мањина и
привредног сектора. Примарни фокус ових активности заснива се на јачању партнерства,
превентивном дјеловању и учествовању у рјешавању проблема полазећи од претпоставке да
је безбједност заједнице потреба и интерес сваке институције и појединца, а не само
полиције. Оваквим начином рада, Град Приједор, полиција, али и све остале институције и
установе постају стварни сервис грађана и задобијају њихово повјерење, што их додатно
мотивише да се и сами укључе и дају свој конкретан допринос јачању безбједности заједнице.
Циљ рада Форума за безбједност је да кроз добро осмишљен рад, а нарочито у области
превенције, стално утиче на јачање квалитета живота свих својих грађана у области
безбједности, обезбјеђујући сигуран живот, без страха од криминала и других облика
асоцијалног понашања с посебним сензибилитетом на најрањивије категорије становништва.
Форум ради у сједницама, а по одређеним тематским областима има формиране фокус
групе које прате стање из својих области и о својим запажањима припремају Форуму
одговарајуће извјештаје са приједлогом мјера које је потребно предузимати . Сви партнери
који партиципирају у раду Форума међусобно комуницирају и координирају своје
активности. На свим састанцима Форума кроз редовну тачку дневног реда анализирају се
новоидентификовани проблеми, о којима се након расправе одређује Форум и с тим у вези
профилишу се активности које ће допринијети њиховом рјешавању. Све предузете
активности се прате и анализирају све до коначног рјешавања идентификованог проблема
односно преузимања његовог рјешавања од стране надлежне институције.
2.2. Резултати рада Форума у протеклом периоду
Рад Форума за безбједност заједнице града Приједор у свом осамнаестогодишњем
трајању одвијао се у потпуности у складу са његовом изворном мисијом која подразумијева
да се кроз партнерски рад и ефикасну комуникацију свих релевантних субјеката са подручја
локалне заједнице ради на идентификацији присутних безбједносних проблема и на
координисан и усаглашен начин учествује у њиховом рјешавању, стварајући тако неопходне
услове за стално јачање општег безбједносног амбијента на добробит свих грађана града
Приједора .
Форум је радио у сједницама, а највећи дио својих активности реализовао је путем
својих фокус група које су дјеловале по различитим безбједносним сегментима, а у
међусобно добро искоординираној сарадњи са постојећим институцијама и субјектима.
У просјеку је одржавано 5 редовних сједница Форума на годишњем нивоу и већи број
различитих радних састанака руководства Форума са представницима различитих
институција и субјеката са подручја града Приједора који су на било који начин
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партиципирали у раду Форума, као и низ састанака и консултација са представницима
различитих међународних организација и институција.
У раду Форума идентификовано је и разматрано више различитих безбједносних
питања покренутих од стране грађана, било појединачним обраћањем или путем савјета
мјесних заједница, обраћања преко полицијских станица или РПЗ полицајаца, обраћања
према различитим институцијама, органима Градске управе или Форуму за безбједност
лично. У овим обраћањима идентификована су слиједећа питања грађана:
 проблем малољетничке деликвенције ( крађе, вршњачко насиље, поремећаји у
понашању и др. ),
 проблем паса луталица ( посебно у близини школа, у градским и приградским
срединама ),
 проблем оштећења и скрнављења изграђених спортских објеката, инфраструктуре
на излетиштима и дјечијим играоницама,
 проблем точења алкохола малољетним лицима и њихово кретање без надзора
родитеља у касне ноћне сате,
 прекорачење радног времена угоститељских објеката и превелика бука,
 појава повећаног броја провала у објекте у којима нико не живи ( власници у
иностранству на привременом раду ),
 кретање без надзора болесних лица са тешким психичким поремећајима (недостатак
установа за прихват и лијечење ових болесника ),
 слаба саобраћајна прегледност појединих локалних и некатегорисаних путева
(проблем одржавања живица поред индивидуалних имања ),
 недостатак означених паркинг простора у граду и насељеним мјестима ,
 проблем отворених канала у Пухарској и Љубији (могућност заразе становништва),
 потреба боље регулације саобраћаја у близини школских објеката,
 недовољан капацитет казнено – васпитних установа (посебно за малољетна лица),
 проблем насиља у породици,
 повећан број обољелих од посттрауматског стресног поремећаја,
 насиље на спортским приредбама,
 просјачење, кориштење малољетне дјеце у сврху организованог просјачења,
 нелегална препродаја паркинг карата на градским паркиралиштима,
 праћење инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда,
 проблеми везени за радикализацију, насилни екстремизам и одлазак на страна
ратишта,
 потреба за јачањем породичних вриједности и одговорног родитељства.
Разматрајући идентификоване проблеме Форум је често пута преко својих фокус
група тражио од појединих институција и субјеката детаљније анализе и извјештаје, који су
били у функцији квалитетнијег сагледавања проблема и опредјељивања конкретних
активности које би уз додатно ангажовање чланова Форума и свих других расположивих
ресурса могле допринијети смањењу негативних последица ових појава, дајући при томе
приоритет у осмишљавању превентивних мјера и активности и подстицању бољег рада
постојећих институција кроз њихово заједничко дјеловање, те стално водећи рачуна да се
наш рад задржи на идентификовању проблема и превенцији, а да не задире у законска
овлаштења и начин рада институција, посебно у остваривању оперативних задатака по
питањима безбједности.
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Један дио активности Форума одвијао се, између осталог, кроз реализацију Плана
активности на сузбијању малољетничке деликвенције у основним и средњим школама, коју
проводи Полицијска управа Приједор уз добру сарадњу са Центром за социјални рад и
образовним установама.
Такође, штампан је и дијељен грађанима један број едукативних брошура из области
опште безбједности, превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и
предрасуда, превенције разних облика криминала, препознавања посттрауматског стресног
поремећаја и представљања рада Форума грађанима са посебним освртом на њихову улогу и
интерес у остваривању бољег безбједносног амбијента. Едукативне брошуре биле су
доступне грађанима путем институција и инфо пулта Градске управе и Полицијске управе.
Идентификовани проблеми прослијеђени су директно надлежним институцијама
(Инспекције, Комунална полиција, Одсјек за мјесне заједнице , Одјељење за стамбено
комуналне послове, комунална предузећа, полиција, здравствене институције и др.) са
препоруком да у наредном периоду извјесте Форум о предузетим мјерама.
Форум је у више наврата истицао проблем насиља у породици, а као резултат сарадње
са надлежним институцијама у новембру 2010. године у Центру за соц. рад потписан је
Протокол о поступању у случајевима насиља у породици и заштити жртава насиља. Овај
модел поступања је као примјер добре праксе препознат од стране ресорног министарства
као и у ширем региону, што је резултирало и објављивањем пригодне брошуре 2013. године
која је подијељена институцијама у окружењу и служи као огледни модел за рад на овим
питањима.
Очекује се, такође, да ће захваљујући успостављеним односима са још неким
међународним организацијама које су препознале добар рад приједорског Форума у скорој
будућности доћи до реализације још неких од пројеката који ће унаприједити достигнути
ниво безбједности на подручју града Приједора, као што су већ реализовани пројекти на
изградњи система видеонадзора у граду, опремања Полицијске управе Приједор
информатичком опремом, те опремање субјеката заштите опремом и средствима за заштиту
и спашавање грађана у условима природних катастрофа и техничких несрећа и дјелимичног
опремања Оперативно комуникационог центра.
Резултати рада Форума, као и сви донесени документи и записници са састанака на
вријеме се објављују на веб сајту Града Приједора и достављају Градоначелнику, органима
Градске управе, Полицијској управи, институцијама и субјектима који учествују у раду
Форума. Рад Форума је крајње транспарентан и омогућено је на сједницама присуство свим
заинтересованим медијима и представницима међународних мисија и организација.
На бази искустава у досадашњем раду Форума и потребе за даљим унапређењем
његовог рада, у наредном периоду потребно је више пажње посветити додатном активирању
или замјени неактивних чланова Форума који још нису препознали важност учешћа свих
релевантних институција у раду Форума.
Такође, након стварања квалитетнијег правног оквира за рад Форума, који се очекује
у најскорије вријеме, очекује се успостава оваквих тијела и у другим општинама и градовима
на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине.
У току досадашњег рада Форум за безбједност заједнице града Приједора
квалитативно је унаприједио начин свога рада, што се посебно огледа кроз повећан број
институција које су кроз реализацију конкретних активности оствариле сарадњу са Форумом.
У очима грађана Форум је постао препознатљив, захваљујући чему се повећао број
појединаца и домаћих и страних институција које све више схватају улогу Форума у
креирању безбједносног амбијента на чему је потребно даље радити кроз афирмацију
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принципа да је безбједност потреба и интерес сваког појединца, институције, нивоа власти и
тд.
2.3. Рекли су о Форум
Фермин Кордоба, мисија ОСЦ-е у БиХ
„ Град Приједор је најбољи примјер одличне сарадње свих институција на локалном
нивоу и мисија ОЕБС-а у БиХ наставиће сарадњу са Форумом за безбједност заједнице града
Приједора и у наредном периоду и шириће искуства овог савјетодавног тијела унутар и изван
граница БиХ и покушати обезбиједити донације за неке од активности Форума“.
Начелник ЦЈБ/ Полицијске управе Приједор 2015- 2019. године Далибор Иванић
Изразио је задовољство што рад Форума не иницира полиција него је полиција само
један од равноправних партнера у Форуму. Ово тијело је оцијењено највећом оцјеном од
релевантних међународних организација попут Швајцарске агенције за развој и сарадњу и
Развојног програма уједињених нација. Он је истакао своје лично искуство, да је приликом
својих посјета Европским земљама, када су чули да је из Приједора, прокоментарисали
Форум за безбједност као један од најбољих Форума у Републици Српској и Босни и
Херцеговини. Оцијенио је рад Форума највишом оцјеном и истакао да руководство ПУ
Приједор даје максималну подршку Форуму у даљем раду. Форум сам уочава, идентификује
и рангира проблеме и упућује на отклањање узрока у договору свих чланица. Овај Форум
послужио је другим локалним заједницама као примјер добре праксе и модел за
организовање сличних тијела.
Начелник Полицијске управе Приједор Сретоја Вујановић
Изјавио је да се тешко о Приједору може говорити, а да се не похвали рад Форума који
је препознат не само у Републиици Српској него и у БиХ. Истакао је да је приједорски Форум
примјер свим осталима, а у овој регији коју покрива ПУ Приједор све локалне заједнице
имају своје форуме. Нагласио је да Форум није тијело које може само ријешити неки
проблем, него тијело које савјетује, предлаже и даје препоруке надлежним органима и
институцијама, као и да то нису ствари које су немогуће него су у границама расположивих
ресурса и гдје се малим учешћем и ангажманом може побољшати безбједност у разним
сегментима.
Начелник Града/ Градоначелник Приједора 2004- 2016. године Марко Павић
Форум за безбједност у заједници једна је од организација која је допринијела
стварању повољне безбједносне, па и политичке ситуације у граду Приједору и зато ужива
пуну подршку локалне власти. Ми у Приједору имамо врло повољну политичку и економску
ситуацију и овај Форум је један од фактора који је томе допринио и који такву позитивну
слику шаље у наше окружење и у цијели свијет. Без једног позитивног амбијента нема развоја
локалне заједнице, нема инвестиција и запошљавања, а управо је Форум допринио у
стварању тог повољног амбијента у Приједору,. Он је рекао да и конкретне акције које је

9

Форум предузимао имају пуну подршку локалне власти јер исте препознају и настоје да
ријеше најживотније проблеме једне локалне заједнице.
Градоначелник Приједора 2016- 2019. године Миленко Ђаковић
Град Приједор се поноси радом Форума за безбједност заједнице, истичући значај
сарадње и са полицијом али и са сваком појединачном институцијом у заједници. Форум је
познат по досадашњем успјешном раду и изузетно је важно тијело за град Приједор који
слови за један од најбезбједнијих градова у Босни и Херцеговини. Свакако да је Форум за
безбједност заједнице дао допринос томе својим радом. Он је истакао и чињеницу да је
приједорски Форум препознат и од стране међународних организација. Он је истакао и да
Град Приједор даје пуну подршку Форуму у његовом раду.
"Наша је жеља да је безбједност сваког дана на вишем нивоу и захваљујем се свим
појединцима и институцијама из којих долазе у овај Форум, јер је ово тијело одавно
препознато далеко изван граница БиХ. Миран сан наше дјеце је највећи залог за нашу
будућност, а без мира нема ни просперитета једне заједнице".
Градоначелник Приједора 2019- 2020. године Далибор Павловић
Познат ми је рад и значај Форума за безбједност заједнице града Приједора, да је
Форум веома важан савјетодавни орган у локалној заједници и да је наставак сарадње
Градоначелника и Градске управе са Форумом суштински битан за укупну безбједност
грађана. Поздравио је рад Форума, јер се овдје сучељавају идеје већег броја људи испред
више организација и институција и најавио да ће бити на располагању и Форуму и свим
грађанима кад је у питању безбједност заједнице. Истакао је да би видео надзор знатно
побољшао безбједност. Гледајући како то функционише у Добоју и неким другим градовима,
потрудићемо се да то урадимо и у Приједору у сарадњи са МУП-ом Републике Српске и у
зависности од Буџета града за 2021. годину.
Градоначелник Приједора Слободан Јавор
Форум за безбједност у Приједору успјешно датира деветнаест година и сасвим
сигурно доприноси стварању добре безбједносне ситуације, што је један од предуслова за
даљи живот и развој града у свим сегментима. Овај Форум има подршку нас, као локалне
заједнице, јер га чине стручни људи из различитих бранши, који за свој рад немају накнаду
и раде волонтерски, што је за сваку похвалу. У Приједору је стабилна и политичка и
безбједносна ситуација. Свима нам је у интересу да Приједор буде град повољне климе, јер
само на тај начин отварамо врата инвестицијама и инвеститорима. Они који мисле другачије,
овдје нису добро дошли. Форуму желим пуно среће и успјеха у даљем раду.
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3. ОПИС КАРАКТЕРИСТИЧНИХ БЕЗБЈЕДНОСНИХ ПОЈМОВА
3.1. Инциденти мотивисани мржњом и предрасудама
То је безбједносни 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. 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 инциденат, такође, може бити корисно за
доказивање контекста узнемиравања, те може служити као доказ ескалације образаца
насиља. Прекршаји су регулисани Законом о прекршајима („Службени гласник Републике
Српске“, број 63/14, 110/16 и 100/17).
3.2. Прекршаји почињени из мржње и предрасуда
Прописани су законом о јавном реду и миру. Они могу бити обухваћени извршењем
више описаних прекршаја наведеног закона, а конкретно обухваћен је чланом 7. Закона о
јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15), који гласи: ''Ко
нарушава јавни ред и мир свађом, виком, вриском, извођењем или репродукцијом музички
садржаја или текстова, ношењем или истицањем симбола, слика, цртежа или текстова
непристојног, увриједљивог или узнемиравајућег садржаја и другим непристојним или
дрским понашањем (осим ако се наведено не односи на јавно изнесено мишљење о раду
државних ограна те других јавних органа и организација ) казниће се новчаном казном од
100 до 300 КМ ''. Чланом 8. Закона о јавном реду и миру дефинисано је: '' Ко грубим
вријеђањем другог лица на политичком, вјерском или националном основу или другим
безобзирним понашањем изазове осјећање физичке угрожености или узнемирености грађана,
казниће се новчаном казном од 200 до 800 КМ ''.
3.3. Кривична дјела почињена из мржње и предрасуда
То су кривична дјела почињена са основним мотивом нетолеранције или предрасуде
против одређеног појединца или групе у друштву. Таква кривична дјела, имају за циљ не
само индивидуу као жртву, него цијелу групу којој она или он припадају или представљају,
уз јаку поруку нетолеранције према тој групи, изјављујући да они нису добродошли у тој
заједници. Кривично дјело „ Јавно изазивање и подстицање насиља и мржње “: „ Ко путем
штампе, радија, телевизије, компјутерског система или друштвене мреже, на јавном скупу
или јавном мјесту или на други начин јавно позива, изазива или подстиче или учини
доступним јавности летке, слике или неке друге материјале којима се позива на насиље или
мржњу усмјерну према одређеном лицу или групама због њихове националне, расне, вјерске
или етничке припадности, боје коже, пола, сексуалног опредјељења, инвалидитета, родног
идентитета, поријекла или каквих других особина, казниће се новчаном казном или казном
затвора до једне године“. Ако је дјело из става 1. овог члана учињено принудом,
злостављањем, угрожавањем сигурности, излагањем порузи националних, етничких или
вјерски симбола, оштећењем туђе ствари, скрнављењем споменика, спомен-обиљежја или
гробова учинилац ће се казнити казном затвора од 1 до 5 година. Ако је услијед дјела из
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става 1 и 2.овог члана дошло до нереда, насиља или других тешких посљедица за заједнички
живот народа и осталих који живе у Републици Српској, казниће се казном затвора од 2 до
12 година. Материјал и предмети које носе поруке из става 1. овог члана као и средства за
њихову израду, умножавање или растурање, одузеће се. Графити представљају слање порука
на јавним површинама, односно могућности комуникација савременог урбаног појединца
или групе са градом и градском популацијом у писаној или ликовној форми. Ријеч графити
је настала од италијанске ријечи ''graffito'' што значи шкрабати. Кривична дјела су регулисана
Законом о кривичном поступку („Службени гласник Републике Српске“, број 53/12, 91/17,
66/18 и 15/21).
3.4. Радикализам
Радикализам се може дефинисати на различите начине, зависно од околности. У
одређеним контекстима може једноставно значити хтијење да се узрокују политичке
промјене, и не мора да представља пријетњу друштву, осим ако није повезана са насиљем или
другим незаконитим радњама, попут подстицања мржње или кршења људских права.
Радикализација може бити усмјерена и на остваривање корисне промјене, као што је то некад
био случај са залагањем за укидање ропства или борбом за право гласа, које су у прошлост
биле идеје у супротности са устаљеним ставовима у друштву, па су самим тим сматране
радикалнима. Међутим, у контексту настојања да се спријечи насилни екстремизам, термин
радикализација се обично употребљава да би се описао процес у којем особа усваја екстремне
погледе или понашања како би легитимизирала употребу насиља. Радикализација се може
објаснити и као појачани екстремизам у увјерењима, осјећајима и понашању у смјеру који
све више оправдава насиље међу групама и захтијева неку врсту жртвовања ради одбране
властите групе.
3.5. Екстремизам
Екстремизам значи вјеровање и подржавање идеја које су врло далеко од оног што
већина људи сматра исправним и разумним. Екстремизам се тако односи на ставове или
понашања која се сматрају изван норме. Ово темељно разумијевање појма истиче
нераздвојиво субјективну природу појма „екстремизам“ која може попримити различита
значења, завiсно од тога ко дефинише норму и одлучује шта је прихватљиво, а шта не у
складу с тим.
3.6. Насилни екстремизам
Не постоји међународно договорена дефиниција насилног екстремизма. Најчешће
разумијевање појма јесте да се односи на увјерења и поступке људи који подржавају или
користе насиље како би остварили идеолошке, вјерске или политичке циљеве. То укључује
тероризам и остале облике политички и секташки мотивисаног насиља. Насилни
екстремизам се поједностављено може објаснити и као недозвољавање другачијег погледа на
свијет, сматрање да су властити ставови изузетни, и жељу за наметањем властитог става уз
прибјегавање насиљу, ако је то потребно. Уобичајено, насилни екстремизам такође
идентификује непријатеља или непријатеље који су предмет мржње и насиља. Основно језгро
насилног екстремизма је да је то идеолошки мотивисано средство за кориштење насиља,
обично засновано на теоријама завјере. Могу се разликовати различити типови (насилног)
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екстремизма: идеолошки, религијски и проблемски. Идеолошки екстремизам укључује
десничарски и љевичарски екстремизам. Иако оба оправдавају кориштење насиља и
заговарају одбацивање демократије као уставног поретка, оно што их разликује су
вриједности. Десничарски екстремизам полази од стајалишта да је одређена етничка група,
народ, раса супериорнији у односу на друге, те се даје предност колективу над појединцем.
Љевичарски екстремизам се развијао из радничких покрета који су теоретски покушавали
елимисати класне разлике и жељели демократију замијенити анархизмом или комунизмом.
Религијски есктремизам тежи доминацији одређене религије и карактеристичан је по
злоупотреби и инструментализацији религије за оправдавање и подстицање насиља, те
заговарању идеалног поретка заснованог на Божијим законима. Проблемски екстремизам,
или екстремизам који се заснива на само једном проблему или питању укључује покрете који
се боре за забрану абортуса, права животиња, еко-покрете, покрете против LGBT итд.
3.7. Родно засновано насиље
Према чл. 3 (д) Истанбулске конвенције, „родно засновано насиље над
женама“ означава насиље, које је усмјерено против жене зато што је жена, односно оно, које
несразмјерно погађа жене. Родно засновано насиље обухвата, али није ограничено само на:
насиље у породици или домаћинству, укључујући, између осталог, физичку и менталну
агресију, емоционално и психолошко злостављање, силовање и сексуално злостављање,
инцест, силовање супружника, сталног или повременог партнера и невјенчаног супружника,
злочин почињен у име части, генитално сакаћење и друге традиционалне обреде који женама
наносе штету, као што су присилни бракови; насиље до којег долази у широј заједници,
укључујући силовање, сексуално злостављање/искоришћавање, сексуално узнемиравање и
застрашивање на радном мјесту, у институцијама и сл., трговину женама у сврху сексуалног
и економског искоришћавања и сексуалног туризма; насиље које почини или толерише
држава или њени службеници; кршење људских права жена у вријеме оружаног сукоба,
нарочито отмице, насилно пресељење, системска силовања, сексуално ропство, присилне
трудноће и трговина људима у сврху сексуалног и економског искоришћавања. „Насиље у
породици“ означава свако дјело физичког, сексуалног, психичког односно економског насиља
до којег долази у оквиру породице или домаћинства односно између бивших или садашњих
супружника или партнера, независно од тога да ли учинилац дијели или је дијелио исто
боравиште са жртвом.
3.8. Малољетничка деликвенција
Малољетничка делинквенција представља свако понашање појединца или група
младих које је друштвено неприхватљиво (асоцијално и антисоцијално), то јест којим се
крше друштвене норме (правне и моралне) конкретног и глобалног друштва, и које, као
такво (експонентно), изазива спонтану или организовану реакцију друштва у цјелини, у
намјери да се заштите све друштвене вриједности, као и сами актери тог понашања.
3.9. Говор мржње
Појам говор мржње, према Препоруци бр. 20 Комитета министара држава чланица
Савјета Европе, обухвата „све облике изражавања који шире, подстичу, промовишу или
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оправдавају расну мржњу, ксенофобију, антисемитизам или друге облике мржње
утемељене на нетолеранцији, укључујући: нетолеранцију изражену агресивним
национализмом и етноцентризмом, дискриминацију и мржњу према мањинама,
мигрантима и људима мигрантског поријекла.“
Европска мрежа против национализма, расизма, фашизма и за подршку мигрантима и
избјеглицама „United for intracultural action“ допунила је и проширила дефиницију говора
мржње: „Говор мржње је појам који означава говор чији је циљ деградирати (понизити),
престрашити или подстицати насиље и предрасуде против особе или групе људи због
расне припадности, пола, старости, етничке или националне припадности, религије,
сексуалне оријентације, полног идентитета, инвалидитета, језика, моралних или
политичких стајалишта, социјално-економске припадности, занимања или изгледа (нпр.
висине, тежине, боје косе), менталних способности или других сличних разлика. Појам
обухвата писане и усмене те визуелне комуникације и укључује масовне медије (средства
масовног саопштавања), као и неке друге форме дјеловања у јавности, нпр. на интернету.“
3.10. Јавни ред и мир
(1) Јавни ред и мир, у смислу закона, јесте усклађено стање међусобних односа
грађана настало њиховим понашањем на јавном мјесту и дјеловањем органа и служби у
јавном животу ради обезбјеђивања једнаких услова за остваривање права грађана на личну
безбједност, мир и спокојство, приватни живот, слободу кретања, заштиту људског
достојанства и права малољетника и других лица.
(2) Прекршајима јавног реда и мира сматрају се: прекршаји против функционисања
државних органа и јавних служби, прекршаји против интереса малољетника и других
категорија лица и остали прекршаји јавног реда и мира који су учињени на јавном мјесту.
(3) Јавно мјесто, у смислу овог закона, јесте мјесто на којем је слободан приступ
појединачно неодређеним лицима без услова или под одређеним условима, као и просторије
државног органа, привредног друштва, другог правног лица и других мјеста када је, усљед
близине или изложености видику или чујности, извршеном радњом дошло до узнемиравања
или негодовања грађана.
(4) Јавно мјесто, у смислу овог закона, јесте и свако друго мјесто на којем је почињен
прекршај, а посљедица је наступила на јавном мјесту.
(5) Група, у смислу овог закона, јесте најмање три или више лица која заједнички
почине прекршај.

3.11. Насиље у породици
Према Закону о заштити од насиља у породици Републике Српске (Сл. Гласник РС
број 102/12, 108/13 и 82/15) насиље у породици представља сваку радњу насиља члана
породице или породичне заједнице којом се угрожава спокојство, психички, тјеселни,
сексуални или економски интегритет другог члана породице или породичне заједнице. Свака
радња насиља, која не садржи обиљежја кривичног дјела, представља прекршај. Према
подацима којима располаже ЈУ Центар за социјални рад Приједор, врста насиља која је
највише била заступљена је психичко насиље, а затим физичко . Психичко насиље је облик
насиља који најчешће не бива препознат од околине и друштва, а врло често нити од самих
жртава. Управо због тога психичко насиље представља врсту насиља, које подрива психичку
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стабилност и опште здравствено стање особе која му је изложена, с једне стране, због
разорности његових механизама, а с друге стране, због тога што је ову врсту насиља теже
препознати и доказати, па особа често не добије, нити од окружења, нити од институција
друштва, одговарајућу подршку, која је неопходна да би се могла одупријети таквој врсти
насиља. Ова врста насиља врло често може бити подлога, која однос обликује тако да је у
њега лакше увести и проводити физичко насиље, а у крајњој линији и сексуално насиље.

3.12. Вршњачко насиље
Вршњачко насиље састоји се од пет кључних особина:

1. Злостављач жели повриједити или застрашити жртву.
2. Агресија усмјерена на жртву понавља се.
3. Жртва не изазива насилничко понашање вербалном ни физичком агресијом.
4. Вршњачко насиље догађа се унутар познатих друштвених група.
5. Злостављач је снажнији од жртве (било да се ради о стварној или перципираној снази).

3.13. Корупција
Корупција ( лат. Corruptus - потплаћен) или подмитљивост је у правном смислу
кривично дјело злоупотребе повјерења или дужности која се обавља у управи, судској власти,
привреди, политици, образовању, култури и умјетности те у непривредним субјектима и
организацијама, ради стицања материјалне и нематеријалне користи на коју нема правну
основу. Корупција означава потплаћивање и то је према дефиницији политолога повреда
општег интереса због личног користољубља. Према неким другим дефиницијама корупција
се дефинише као „ морална поквареност “. Срж корупције састоји се у томе да појединци
или групе некажњено крше правила која вриједе за све чланове друштва и на тај начин
постају конкурентнији на тржишту од оних који играју по правилима. Резултат је негативна
селекција односно нарушавање дјеловања тржишног механизма селекције по способности,
што доводи до споријег привредног напретка и слабљења државе. Корупција је основни
узрок пропасти цивилизација и држава. Када већина грађана схвати, да живе у заједници гдје
свако може радити шта жели, а други морају поштовати правила, нестаје љубав и поштовање
према таквој заједници као и спремност на жртвовање, те заједница полако али сигурно
пропада. Подјела власти на извршну, законодавну и судску отвара могућност да се ове три
власти међусобно контролишу, чиме се смањује могућност корупције. Концентрација моћи
на једном мјесту без могућности квалитетне контроле повећава могућност корупције.
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4. ПРЕГЛЕД СУБЈЕКАТА – НОСИОЦА АКТИВНОСТИ
4.1.

Форум за безбједност заједнице града Приједора

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, омладинских организација,
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 Приједора, остварује се преко Савјета за
безбједност, као сталне скупштинске комисије коју сачињавају три одборника Скупштине
града и два 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 координисан 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: UNDP, SDC, OSCE, EUPM,
IFAV- Међународни 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 SDC-а и
Форума које је проводила независна евалуациона организација из Женеве. У својим
Стратешким и оперативним плановима рада Форум се поред најразличитијих питања
везаних за општу безбједност заједнице врло активно бавио и питањима анализе и јавне осуде
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кривичних дјела и инцидената почињених из мржње и предрасуда и у вези са тим доносио и
јавности представљао различите закључке и препоруке у функцији уважавања различитости,
изградње повјерења и поштовања закона.
Више информација о дјеловању и активностима Форума за безбједност заједнице
града Приједора могуће је пронаћи на интернет страници:
https://www.prijedorgrad.org/sr-EU/pano-forum-bezbjednosti.html

4.2.

Полицијска управа Приједор

Припадници полиције у Приједору, у континуитету 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, ЈУ Центар „Сунце“ Приједор, ЈЗУ Болница Приједор и актива
директора основних и средњих школа у Приједору. У свом раду Полицијска управа
Приједор, 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“. Рад полицијских службеника и кривична дјела и прекршаји који
су извршени из мржње и предрасуда, прописани су Законом о кривичном поступку
Републике Српске, односно Законом о прекршајима Републике Српске и законима који
конкретно дефинишу одређено кривично дјело или прекршај, нпр. Кривични законик, Закон
о јавном реду и миру и др.
Више информација о дјеловању и активностима Полицијске управе Приједор могуће
је пронаћи на интернет страници:
https://mup.vladars.net/index.php?vijest=struktura&vrsta=pu-pd

Криминалитет

ПОЛИЦИЈСКА
УПРАВА ПРИЈЕДОР

2021.

2020.

2019.

2018.

941

970

1052

985

14

17

25

22

Укупан број
кривичних дјела
Број пријављених
малољетника

+/-% за 4
год.
-4,5

-36,4
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Број пријављених
повратника

394

376

337

280

40,7

Расвјетљеност
кривичних дјела по
непознатом извршиоцу

68,1

68,2

65,9

69,2

-1,6

Укупна расвјетљеност
кривичних дјела

87,9

88,4

85,2

86,9

2,2

Број кривичних дјела у
вези са дрогама

51

47

48

45

13,3

Број кривичних дјела
привредног
криминалитета

68

67

68

74

-6,7

-

-

-

2

Број кривичних дјела
примање и давање мита

-

Број кривичних дјела
1200
1150
1100
1050
1000
950
900
850
800
750
700

1052

970

985

941

2018

2019

2020

2021
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Укупна расвјетљеност кривичних дјела
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80

88,4

87,9

86,9
85,2

2018

2019

2020

2021

Расвјетљеност кривичних дјела
по непознатом извршиоцу
74
72
70

69,2

68

68,2

67,5

65,9

66
64
62
60
2018

2019

2020

2021

19

Јавни ред и мир
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР

2021.

2020.

2019.

2018.

+/-%
за 4 год.

433

715

489

503

-13,9

-угрожавање безбједности пријетњом
напада на живот и тијело или имовину

17

20

14

20

-15

-туча и физички
напад

112

106

120

142

-21,1

-просјачење

25

27

66

71

-64,8

Број прекршаја ЈРиМ

Број прекршаја јавног реда и мира
770

715

720
670
620
570
520

503

489
433

470
420
370
320
2018

2019

2020

2021

20

чл. 12. Закона о јавном реду и миру РС
(туча и физички напад)
145

142

135

120

125
115

106

112

105
95
85
2018

2019

2020

2021

Безбједност саобраћаја

ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ПРИЈЕДОР

2021.

2020.

2019.

2018.

+/-%
за 4 год.

803

807

950

1.011

-20,6

- са погинулим

14

14

17

14

-

-бр.погинулих лица

15

15

17

14

7,1

- са тешко
повријеђеним

53

42

56

61

-13,1

-са лакше
повријеђеним

193

214

231

190

1,5

543

537

646

746

-27,2

26.798

25.479

29.614

25.627

4,5

-број искључених возача
из саобраћаја

2.668

2.148

3.193

2.742

-2,7

-због утицаја
алкохола

2.334

1.705

2.607

2.203

5,9

718

771

977

985

-27,1

Укупан број С/Н

- са
материјалном
штетом
-број евидентираних прекршаја по ЗоОБС

-број искључених
возила
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Број погинулих лица у саобраћајним незгодама
20
19
18

17

17
16

15

15

15
14

14

13
12
11
10
2018

2019

2020

2021
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ГРАД ПРИЈЕДОР – ИНЦИДЕНТИ МОТИВИСАНИ МРЖЊОМ

ГРАД ПРИЈЕДОР

ПРЕГЛЕД ИНЦИДЕНТА И КРИВИЧНИХ ДЈЕЛА МОТИВИСАНИХ
МРЖЊОМ И ПРЕДРАСУДАМА

ГОДИНА

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

0

0

1

0

0

0

1

1

0

1

1

3

1

3

0

1

1

2

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

3

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

3

0

0

КД ЈАВНО ИЗАЗИВАЊЕ И
ПОДСТИЦАЊЕ НАСИЉА И
МРЖЊЕ
ОСТАЛА КД СА
ЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕ, РАСНЕ,
ВЈЕРСКЕ МРЖЊЕ И
НЕТРПЕЉИВОСТИ

 ОШТЕЋЕЊЕ И
ОДУЗИМАЊЕ ТУЂЕ
СТВАРИ
 ПОВРЕДА ГРОБА
ИЛИ УМРЛОГ ЛИЦА
 НАСИЛНИЧКО
ПОНАШАЊЕ
 ТЕШКА ТЈЕЛЕСНА
ПОВРЕДА
 ТЈЕЛЕСНА
ПОВРЕДА
 ПРИСВАЈАЊЕ,
УНИШТЕЊЕ ИЛИ
ОШТЕЋЕЊЕ
СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ
 ЗЛОСТАВЉАЊЕ
МУЧЕЊЕ И ДР.
НЕЧОВЈЕЧНО
ПОСТУПАЊЕ
ПРЕКРШАЈИ СА
ЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕ, РАСНЕ,
ВЈЕРСКЕ МКРЖЊЕ И
НЕТРПЕЉИВОСТИ

 ЧЛАН 7. ЗоЈРиМ
 ЧЛАН 8. ЗоЈРиМ
 ЧЛАН 12. ЗоЈРиМ
ЧЛАН 3. ЗАКОНА О
СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА НА
СПОРТ. ТЕРЕНИМА
ОСТАЛИ ИНЦИДЕНТИ СА
ЕЛЕМЕНТИМА
НАЦИОНАЛНЕ, РАСНЕ,
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ВЈЕРСКЕ МРЖЊЕ И
НЕТРПЕЉИВОСТИ

На подручју града Приједора у мјесецу децембру 2021. године евидентиран је један
међунационални инциденти, кривично дјело „Јавно изазивање и постицање насиља и
мржње“ почињено из предрасуда и мржње. Већина кривичних дјела (2018-2021) су
расвијетљена и у оквиру оперативног рада, утврђено је да су велики број провала у куће
повратника чинила лица раније позната по чињењу кривичних дјела и циљу прибављања
противправне имовинске користи.
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 временском периоду од 2012. до 2021. године евидентирана су 3 кривична дјела
„Јавно изазивање и подстицање насиља и мржње“, и то 2014, 2018 и 2019. године по једно
дјело.
У временском периоду од 2012. до 2021. године евидентирано је 12 КД са елементима
националне, расне, вјерске мржње и нетрпељивости и то: 2012-1, 2013 -3, 2014-1, 2015-3,
2017-1, 2018-1 и 2019-2.
Оно што је битно нагласти да 2016. и 2020. године није било евидентираних КД Јавно
изазивање и подстицање насиља и мржње и КД са елементима националне, расне, вјерске
мржње и нетрпељивости.
У периоду јула и августа 2015. године евидентирано је укупно 5 инцидената у којима
су учествовали грађани различитих националности при чему су припадници ПУ
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 OSCE 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.
Ово су године које су иницирале рад на изради акционог плана и потребе сарадње и
заједничког наступа свих релевантних субјеката на нивоу локалне заједнице.
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.
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ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ У ПЕРИОДУ 2018-2021

АКТИВНОСТИ

НОСИЛАЦ

РОК

ИНДИКАТО
РИ

1

Провођење Акционог
плана за спречавање и
сузбијање малољетничке
делинквенције и примјена
алтернативних мјера на
подручју града Приједор
2020-2021 година.

Редовни радни
састанци радне
групе на нивоу
локалне
заједнице

Центар за
социјални рад,
полиција, основне
и средње школе,
градска
управа,удружења
грађана , Основни
суд, у сарадњи са
Бироом за људска
права Тузла,
Уницеф- правда за
свако дијете.

Континуирано

извјештаји

2

Провођење Плана
превентивних активности
на сузбијању
малољетничке
делинквенције у
основним и средњим
школама на подручју
Полицијске управе
Приједор.

Предавања,
едукација у
школама на тему:
вршњачко насиље;
дроге; опасности и
злоупореба
интернета на
друштвеним
мрежама.

Полиција у
сарадњи са
школама,
другим
субјектима
медијима.

3

Пројекат „Брига о дјеци
заједничка одговорност и
обавеза“

Састанци

Полиција у
сарадњи са
градском
управом и
школама

У току године

извјештаји

Полиција,
медији

јуни
и
децембар

Извјештаји,
медијско
праћење

Полиција,
медији

традиционалне
прославе

Медијско
праћење

Полиција,
медији

Новогодишњи и
вјерски празници

Медијско
праћење

Полиција у
сарадњи са
школама и
медији.

у току
године

Медијско
праћење

континуирано

Размјена
искустава,
позитивна
пракса

ПРОГРАМ

4

5
6

Превентивна кампања
„Мјесец борбе против
болести зависности“
Превентивна кампања
„Буди опрезан-оружје
није играчка“
Превентивна кампања
„Петарде нису играчке“

7

Дани отворених врата

8

Праћење провођења
Плана интегритета и
Динамичког плана на
реализацији Плана
интегритета

Подјела
промотивног
материјала
Подјела
промотивног
материјала
Подјела
промотивног
материјала
Контакти са
грађанима, посјете
ПУ и ПС,
техничко- тактички
збор-показна
вјежва на тргу.
На састанцима
Форума у сарадњи
са другим
субјектима који
проводе План

Субјекти
задужени за
израду и
реализацију
Плана
интегритета

У току године
у зависности
од
епидемиолошке
ситуације

Извјештаји,
медијско
праћење.
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9

Спречавање корупције,
превентивне активности

Поступање по
Стратегији за
спречавање
корупције и
Плановима

10

Спречавање инцидента
почињених из мржње и
предрасуда

Поступање по
Акционом плану

11

Превентивна кампања
„Стоп просјачењу“

12

Међународна недјеља
дјетета
„Заједно можемо све“

Подјела
промотивног
материјала
и састанци
Подјела
промотивног
материјала
заједничке
превентивне
активности у борби
против вршњачког
насиља

Субјекти
локалне
заједнице

сталан задатак

Извјештај

Субјекти
локалне
заједнице

сталан задатак

Извјештај

Субјекти
локалне
заједнице

јуни
јули

Медијско
праћење
извјештај

Центар за
социјални рад
и полиција

октобар

Медијско
праћење

Полицијска
управа, АМС,
АМД, ГРад
Приједор,
школске
установе,
Агенција за
безбједност
саобраћаја РС

јануар
септембар

Извјештај и
медијско
праћење

13

''Заштитимо дјецу у
саобраћају''
Рад школских
саобраћајних патрола по
пројекту Министарства
просијете и културе

14

Промоција превентивних
кампања по безбједности
саобраћаја
Превентивна кампања
„Вози опрезно-путуј
безбједно“
„Лако је брзину
смањити“
- теничка
исправност
возила,
- алкохол,
- дан без
аутомобила

Полицијска
управа, АМС,
АМД, Град
Приједор,
школске
установе,
Агенција за
безбједност
саобраћаја РС

континуирано

Медијско
праћење

15

Едукација за наставно
особље основних школа
„Дигитални свијет“

инспектори за
високотехнол
ошки
криминалитет

септембар

Извјештај

Едукативна
предавања по
школама

Предавања у ОШ
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4.3.

Центар за социјални рад Приједор

Центар за социјални рад проводи превентивни рад на социјалној проблематици, са
малољетницима и њиховом друштвено неприхватљивом понашању, као и превенцију
насиља у свим аспектима друштва, и укључен је у мултисекторску сарадњу са свим
институцијама о важним проблемима у локалној заједници. У складу са својим
овлаштењима, води евиденцију породица гдје постоји ризик од евентуалног насиља и
екстремизма, врши процјену ризика и потреба и дијели са осталим члановима Форума
информације о малољетничкој деликвенцији.
Према законским одредбама, орган старатељства има значајну улогу и обавезу у свим
поступањима према малољетним починиоцима кривичних дјела и малољетницима на чију
штету је извршено кривично дјело. Центар има значајну улогу и одговорност, као и сет
обавеза: од прикупљања података о личним карактеристикама, породичним околностима и
социо-економским приликама малољетника, давања мишљења и предлагања мјера које се
могу изрећи малољетнима лицима, до реализације изречених мјера, нарочито васпитних
препорука, васпитних мјера, те мјере појачаног надзора органа социјалног старања, праћења
и извјештавања суда и тужилаштва о постигнутим резултатима. И даље нису створени
услови за изрицање и провођење бројних мјера и васпитних препорука које су предвиђене
законом. Управо из тих разлога не изричу се васпитне препоруку извињења оштећеном или
накнаде штете, друштвено корисног рада, редовног похађања школе и сл., иако су се
дешавали случајеви у којима би управо изрицање ових мјера била адекватна санкција
малољетнику.
Рад са лицима са проблемима у менталном здрављу односи се на идентификовање
лица са проблемима у менталном зрављу, сарадњу са релевантним институцијама у циљу
размјене информација о овим лицима, праћење њиховог психофизичког здравља, вршење
надзора над њиховим психофизичким стањем кроз теренске посјете и разговор са овим
лицима, процјену њихових потреба и пружање одговарајуће врсте помоћи и подршке. ЈУ
Центар за социјални рад заприма већи број дописа од стране различитих институција као и
пријава грађана која се односе на душевно обољела лица и њихове потребе. По наведеним
дописима и пријавама врше се теренске посјете, утврђује тренутно стање корисника и пружа
адекватна помоћ (путем покретања поступака за остваривање права из социјалне заштите) и
подршка.

4.4.

ЈЗУ Дом здравља Приједор

Јавна здравствена установа Дом здравља Приједор је здравствена установа у државној
својини од посебног друштвеног интереса, основана за подручје Града Приједора са статусом
референтне здравствене установе. Дом здравља је установа која организује и проводи
примарну здравствену заштиту по моделу породичне медицине и мјесто гдје се остварује
први контакт грађана са здравственим системом.
Здравствена дјелатност на примарном нивоу коју пружа Дом здравља Приједор
обухвата промоцију, заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести,
лијечење и рехабилитацију болесних и повређених.
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Дом здравља Приједор обезбјеђује превентивну здравствену заштиту групације
становништва изложених повећаном ризику оболијевања од масовних незаразних болести и
осталих становника у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите,
здравствено-васпитни рад и савјетовање за очување и унапређење здравља, породичну
медицину, кућно лијечење и његу, хитну медицинску помоћ, рано откривање и
дијагностиковање менталних обољења, физиотерапије и примјену свих видова
рехабилитације у заједници.
Поред тога, Дом здравља Приједор врши љекарске прегледе лица прије заснивања
радног односа, систематске и контролне прегледе запослених, лабораторијску, радиолошку,
ултразвучну и другу дијагностику. У Дому здравља обавља се и специјалистичкоконсултативна дјелатност из области педијатрије и гинекологије, а ова институција је
истовремено и наставна база за ученике средње медицинске школе и студенте Високе
медицинске школе Приједор.
Дом здравља располаже простором на више локација на територији града Приједор.
Поред главног објекта смјештеног у центру града, Дом здравља располаже и објектима у
урбаним и руралним мјесним заједницама.
У циљу обезбјеђења квалитетне и приступачне здравствене заштите поред амбуланти
породичне медицине смјештених у централном објекту развијена је и мрежа амбуланти
породичне медицине у насељима: Урије, Орловача, Брезичани, Хамбарине, Љубија, Петрово,
Ракелићи, Козарац, Омарска, Ламовита и Бистрица

Мисија
Мисија Дома здравља Приједор је стално унапређење квалитета живота свих
становника града Приједора континуираном бригом за очување здравља, активностима на
промоцији здравља и превенцији обољења, као и благовременим лијечењем и
рехабилитацијом у складу са савременим доктринама и у оквирима медицинске етике.
Визија
Дом здравља Приједор у здравству Републике Српске жели да постане препознатљив
по квалитету рада, иновативности и задовољству корисника наших услуга.
Непрестаним унапређивањем квалитета и сигурности здравствених услуга и
професионалним развојем запослених, желимо становништву града Приједора осигурати
свеобухватну, правовремену и квалитетну здравствену заштиту у лидерској установи
примарног нивоа здравствене заштите у здравству Српске.
Укупан број запослених износи 319, од чега је 85 запослених са високом стручном
спремом и 58 са вишом стручном спремом.
Дом здравља Приједор остварује успјешну сарадњу са великим бројем владиних и
невладиних организација и удружења (Градска управа, Центар за социјални рад, Цивилна
заштита, Територијална ватрогасна јединица, Градска организација Црвеног крста Приједор,
Удружење Рома Приједор...) а у циљу побољшања квалитета и доступности здравствених
услуга, као и побољшања укупне безбједности свих становика града.
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Путем сарадње са наведеним организацијама релизују се бројне активности и пројекти
у оквиру Стратешког безбједоносног плана Форма за безбједност заједнице Града Приједор,
Акционог плана за рјешавање проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног
збрињавања, образовања и културе, социјалне и здравствене заштите на подручју Града
Приједора, Локалног акционог плана за ре/интеграцију БХ држављана који се враћају по
основу споразума о реадмисији на подручје Приједора, пројекта "Брига о дјеци - заједничка
одговорност и обавеза", Протокола о поступању у случајевима насиља у породици и заштити
жртава породичног насиља, те други бројни пројекти и активности.
4.5.

Цивилна заштита

Цивилна заштита је плански организован дио система заштите од природних и других
несрећа која обухвата организовање, припремање и учешће грађана, предузећа и других
правних лица и професионалних служби, организација и удружења на заштити и спашавању
људи, материјалних добара и животне средине од елементарних непогода, других несрећа
већих размјера и ратних дејстава. Цивилна заштита и друге дјелатности заштите од
природних и других несрећа су хуманитарне и не војне природе.
У оквиру Одсјека за цивилну заштиту обављају се стручни, управни и други послови и
задаци као што су:
















Припрема Програма цивилне заштите града,
Предлагање Плана цивилне заштите,
Организовање, праћење и извођење реализације обуке грађана на обављању личне и
узајамне помоћи,
Организовање и координација спровођења мјера цивилне заштите, предлагање
програма самосталних вјежби и израда елабората за извођење вјежби цивилне
заштите, органа управе, привредних друштава и друго,
Вођење евиденције припадника цивилне заштите и њихово распоређивање у
јединице цивилне заштите и за повјеренике цивилне заштите,
Вођење евиденције материјалних средстава грађана, привредних друштава,
организација и служби која се могу ставити у функцију заштите и спасавања,
Учествовање у набавци средстава и опреме цивилне заштите за потребе јединица и
грађана и старање о њиховој исправности, ускладиштењу и чувању,
Давање стручних упутстава грађанима, привредним друштвима и другим правним
лицима по питањима цивилне заштите,
Подношење редовних извјештаја о раду Градоначелнику,
Подношење полугодишњих и годишњих извјештаја о раду директору Републичке
управе ЦЗ,
Прикупљање података, организација и координација послова деминирања и
уништавања неексплодираних убојних средстава,
Организовање послова осматрања, обавјештавања и узбуњивања,
Координација дјеловања субјеката од значаја за заштиту и спашавање у случају
природних и других несрећа,
Вођење прописаних евиденција и вршење других послова из области цивилне
заштите, у складу са законом, другим прописима и општим актима.
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Р.Б.

Назив задатка и врста НУС-а

Преглед и разминирање сумњивих
површина у м2
Број откривених локац. са
2.
појавом НУС-а
1.

ГОДИНА
2000

2001

2002

4800

-

-

47

29

46

2003

2004

2005

5000 34323 9260
81

84

61

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0

0

0

0

0

0

3510

0

50

82

117

112

74

69

87

87

2014

2015

2016

1100 3100 300

2017

2018

2019

2020

2021

УКУП.

0

0

0

0

0

61393

85

79

66

60

54

69

50

39

1422

ПРЕГЛЕД ОТКРИВЕНИХ И УНИШТЕНИХ СРЕДСТАВА ПО ВРСТАМА

1.

Ручне бомбе

375

35

87

118

1556

720

540

302

175

191

142

99

173

109

175

113

83

71

61

68

71

71

5210

Тромблони

8

13

29

32

521

143

96

95

58

102

31

238

37

34

64

32

19

14

22

11

31

14

1591

3.

Против тенковске мине

4

2

1

1

-

1

1

-

-

1

0

0

0

2

1

1

0

-

2

1

0

0

16

4.

Против пјешадијске мине

5

-

16

4

23

60

571

29

2

6

1

1

3

5

7

1

3

2

1

2

7

1

742

5.

Зоље, осе и ракете за РБ,
Маљутке, ПГР

143

5

11

13

101

50

31

26

33

31

16

29

20

10

8

17

4

9

11

13

11

3

573

6.

Минобацачке гранате

27

2

3

4

20

17

202

1

5

1

0

2

2

1

2

1

3

0

0

2

340

7.

Муниција разног калибра

17408 2500 3000 3400 22725 25046

8.

Авио бомбе и артиљеријски
пројектили из II свјетског рата

-

2

9.

Разне врсте експлозива

40 кг

-

500
гр

1

1

40 кг 40 кг

0
8,7
кг

56164
Пат
0

9119 8000 8964 3939

-

-

136. кг 4,3кг 0,3 кг

5
22,1
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0
0

44377
Пат
1
1900
гр

2530 690

0

ПГР 1 ПГР 1
44

2932 3341 4215
Пат 4 Пат 4 Пат 6

0

0

0

1

4

2436 1529
1847 309 2156

-

0

0

200 1308 1800 2200 2950 11,5 5,35 11,9
гр

кг

гр

гр

гр

кг

кг

114

кг

Пат

12,7 133396

4

3

0

2

6,1 кг 13 кг

42

7

18м

Штапин

Шта.

21,3 м

13
1645.2
кг
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10.

Остала средства

-

-

-

3

49

3

141

109

8

55

4

16

70

5

31

48
6 штап

3,2м
шт.

13

4

753

Рубрика бр.10 (остала средства) односи се на разне врсте упаљача, противавионске муниције, детонаторских капсли и штапина.
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4.6. Територијална ватрогасно- спасилачка јединица

ГРАФИК ПОЖАРА ПРЕМА ВРСТИ ГОРУЋЕГ МАТЕРИЈАЛА
ОСТАЛО
(поплаве, лифт, љестве, отварање врата и сл.)
САОБРАЋАЈНИ
УДЕСИ

ВРСТА ГОРУЋЕГ МАТЕРИЈАЛА

ЕЛЕКТРО
ИНСТАЛАЦИЈА
ПЛИНСКА
ИНСТАЛАЦИЈА
СМЕЋЕ

2021

САОБРАЋАЈНА
СРЕДСТВА

2020

ШУМА

2019

ДИМЊАК

2018

СИЈЕНО
КОТАР
ГРАЂЕВИНСКИ
ОБЈЕКТИ
0

20

40

60

80

100

120

140

БРОЈ ИНТЕРВЕНЦИЈА

Присутан је евидентан пораст броја пожара на отвореном простору, а главни узроци
су промјена климатских услова и високе температуре, људски немар и непажња. Исто тако
осјетно је повећање броја пожара индустријских пословних објеката, а такође и број
асистенција ватрогасаца-спасилаца.
У наредном
активностима:







периоду

планирамо

наставити

са

слиједећим

превентивним

едукацијама грађана о основним мјерама заштите од пожара кроз електронске
медије,
изради и дистрибуцији едукативног и пропагандног материјала о најчешћим
узроцима пожара отвореног простора, пожара димњака и димоводних канала,
едукацији грађана о превентивним мјерама заштите од пожара током жетвених
радова,
упозорењима о неопходности правилног техничког извођења и градње
грађевинских објеката,
раду са дјецом у основним школама,
извођењу показних вјежби.
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4.7.

Мјесне заједнице

Мјесне заједнице су облик непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи.
Образују се за подручја која представљају територијалну и функционалну цјелину, на којима
постоји интерес становника за остваривање заједничких интереса и потреба, као и међусобна
повезаност грађана. Образовање и организовање мјесних заједница на подручју града
Приједора, њихов назив, подручје, послови које врши мјесна заједница, јавност рада и друга
питања која су од значаја за рад мјесне заједнице, регулисани су Одлуком о мјесним
заједницама ("Службени гласник Града Приједора", број: 3 / 15) коју је донијела Скупштина
града Приједора.
На подручју града Приједора налази се 49 мјесних заједница, а основни подаци о
свакој од њих дати су на wеб страници града Приједора.
У Одсјеку за мјесне заједнице обављају се стручни и административни послови за
потребе Одсјека и потребе органа мјесних заједница. Врши се координација рада мјесних
заједница за потребе органа Града, пружа стручна помоћ органима мјесних заједница, прати
се рад зборова грађана и састанака савјета мјесних заједница. Обавјештава се становништво
о активностима Градске управе на простору мјесне заједнице. Сваког понедјељка извјештава
се Градоначелник о стању, потребама и активностима мјесних заједница.
Води се рачуна о кориштењу друштвене имовине мјесних заједница и начин
кориштења исте. На простору града Приједора има 64 друштвена дома, од којих је 43 у
потпуној функцији, 11 задовољава потребе, а 10 нису у функцијидок док 5 мјесних заједница
немају друштвене домове. Са друштвеним домовима располажу савјети мјесних зајеница, а
користе их грађани за опште потребе. Градска управа константно улаже у изградњу,
адаптацију и опремање друштвених домова.
Воде се евиденције из области рада Одсјека и рада мјесних заједница. Активно
учествује на припреми и аплицирању пројеката који се кандидују на јавне позиве које
објављују надлежни ентитетски и државни органи, а који се односе на мјесне заједнице.
Интервентно реагује у ситуацијама које подразумијевају посебно ангажовање надлежних
органа локалне заједнице у циљу прикупљања потребних информација, нарочито у
ванредним ситуацијама.
У оквиру Одсјека за мјесне заједнице формирано је 10 регионалних канцеларија
мјесних заједница. Канцеларије мјесних заједница обављају стручне и административне
послове за потребе органа мјесних заједница, врше координацију рада мјесних заједница
обављајући посао у сједишту мјесних заједница и успостављајући директан контакт са
Одсјеком за мјесне заједнице.
Одсјек за мјесне заједнице активно учествује у раду Форума за безбједност заједнице
града Приједора и пружа административно техничку помоћ Форуму.
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4.8.

Вјерске институције

Упис у Регистар цркава и вјерских заједница врши се у складу са Законом о слободи
вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у Босни и Херцеговини («Службени
гласник БиХ», број 5/04) и Правилником о успостави и вођењу јединственог регистра за упис
цркава и вјерских заједница, њихових савеза и организационих облика у Босни и
Херцеговини («Службени гласник БиХ», број 46/04).
Цркве и вјерске заједнице су заједнице, установе и организације вјерника, основане у
складу са властитим прописима, научавањима, вјерама, традицијама и праксом, којима је
призната правна способност и које су уписане у Регистар цркава и вјерских заједница у Босни
и Херцеговини.
Регистар постојећих и нових цркава и вјерских заједница, њихових савеза и
унутрашњих организационих облика (у даљем тексту: Субјект уписа), води Министарство
правде Босне и Херцеговине.
Законом о слободи вјере и правном положају цркава и вјерских заједница у Босни и
Херцеговини, потврђује се континуитет својства правног лица историјски заснованим
црквама и вјерским заједницама у Босни и Херцеговини у складу са вјерским прописима и
унутрашњом организацијом у Српској православној цркви, Исламској заједници у БиХ,
Католичкој цркви и Јеврејској заједници Босне и Херцеговине, као и свим осталим црквама
и вјерским заједницама, којима је признато својство правног лица прије ступања на снагу
овог закона.
Нове цркве и вјерске заједнице стичу својство правног лица на начин предвиђен
Законом и Правилником.
Вјерске институције ће кроз своје активности дјеловати савјетодавно према
припадницима ових заједница, али и према становништву уопште, и скретати пажњу
надлежним институцијама у случају појаве и дјеловања радикализованих група и појединаца.
Њихова улога се нарочито огледа у промоцији интеррелигијског и међурелигијског дијалога.

4.9.

Организације националних мањина

На територији Града Приједора припадници више различитих мањинских група живе
деценијама. Регистрована су 4 удружења националних мањина: Удружење Украјинаца
„Козак“, Удружење Словенаца „Липа“, Удружење Чеха „Ческа беседа“ и Удружење Рома
Приједор. Удружења грађана, која окупљају ову популацију града Приједора, својим
дјеловањем и радом теже ка очувању свог језика, културне баштине, традиције и обичаја.
Разноврсност нација и националних мањина као и мултиетничност карактеришу Приједор
као град који је апсолутно посвећен очувању, промоцији и заштити права како
конститутивних народа тако и националних мањина, те се у том смислу континуирано
унапређују механизми и алати којима се чувају све оне вриједности и идентитет сваког
народа.
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Због дугогодишњег рада и посвећености унапређењу положаја и права националних
мањина као и ефикасности пословања, Град Приједор је носилац неколико признања и
повеља:
 Захвалница за допринос Града у раду удружења националних мањина од Савеза
националних мањина Републике Српске,
 Признање Европске комисије Приједору као проевропском граду,
 Сертификат ОЕБС мисије у БиХ за добро управљање људским ресурсима,
 Повеља Савјета Европе у Стразбуру за добар однос са националним мањинама,
 Сертификат ISO 9001:2008/2015 TÜV NORD CERT система управљања
квалитетом,
 Признање Мреже Споразум Плус „Споразум о сарадњи локалних органа власти и
организација цивилног друштва“ и
 најновија Златна плакета градоначелнику - „Лидер локалне заједнице деценије за
постигнуте резултате у раду и развоју локалне самоуправе у складу са Европском
повељом о локалној самоуправи“, Business Friendly Certificate (BFC) од
Националне алијансе за локално-економски развој југоисточне Европе.
Закон о заштити права припадника националних мањина Босне и Херцеговине, Закон
о заштити права припадника националних мањина Републике Српске, Оквирна конвенција
за заштиту мањина и Европска повеља о регионалним или мањинским језицима су само неке
од законских легислатива које Град Приједор примјењује у свом раду у сектору подршке
припадницима националних мањина.
2004. године Град Приједор, тада Општина Приједор, је била прва локална заједница
у БиХ која је у свом буџету издвојила намјенску буџетску ставку за финансијску подршку
удружењима националних мањина. Издвајање средстава из буџета Града Приједора за
финансирање и суфинансирање НВО сектора повећава се сваке године што омогућује бољи
и квалитетнији рад.
Град Приједор има усвојену „Интегралну стратегију економског развоја града
Приједора за период 2014-2024“ у којој се у оквиру секторске групе за друштвени развој
налазе пројекти који имају за циљ побољшање рада и живота припадника националних
мањина у Граду Приједору.
Акциони план за рјешавање проблема Рома у областима запошљавања, стамбеног
збрињавања, образовања и културе, социјалне и здравствене заштите на подручју Града
Приједор за период 2019-2023. године, који је усвојен у октобру 2019. године.

Стална помоћ за Ромску популацију:







Остварују право на дјечији додатак
Право на здравствено осигурање (заштићена су категорија)
Имају право на материјални додатак (од 1 до 4 дјетета)
Евидентирани су код Завода за запошљавање
Без накнаде уступање простора градских јавних установа из области културе
Учешће на градским, културним и туристичким манифестацијама
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Додјела средстава за традиционалну манифестацију Вече нациоланих мањина
Финансијско подржавање за пројекте и програме путем редовних конкурса и
додјелом ванредних средстава
Град редовно помаже свако гостовање словеначких фолклорних група у
Приједору
Једнократна новчана помоћ за социјално угрожене породице са троје и више дјеце
Једнократна новчана помоћ за новорођенче
Додјељивање стипендија
Додјељивање једнократних помоћи за студенте и ученике
Пројекат „Поносне картице“ за породице са троје и више дјеце
Кориштење јавне кухиње
Бесплатни уџбеници,торбе и школски прибор за Роме
Новчана помоћ социјално угроженим лицима
Додјела прехрамбено-хигијенских пакета на Међународни дан Рома.

Удружење Рома Приједор
Удружење дјелује на подручју Града Приједора. Основано је 2001. године. Удружење ради
на очувању Ромске традиције, културе и унапређењу социјално-здравствених и економских
услова живота грађана ромске националности. Циљне групе су породице и појединци ромске
националне мањине које живе на подручју Приједора. Окупља око 750 чланова.
Град Приједор и Град Мостар су добили повељу за сарадњу са ромском националном
мањином (Брисел 2010).
Дуги низ година Град из буџета издваја средства Удружењу Рома за финансирање програма
рада и планираних активности путем расподјеле средстава удружењима националних
мањина. Такође, даје подршку путем Јавног конкурса за сарадњу са удружењима и
фондацијама кроз финансирање пројектних приједлога пријављених на поменути конкурс.
На подручју града Приједор живи око 750 становника ромске националне мањине. Поред
осталих видова помоћи (образовање - набавка књига и других помагала) ту је и стална
новчана помоћ, стамбено збрињавање Рома и др.
Према постојећим подацима Градске управе 40 породица ромске националности има
власништво над земљиштем (1/1).
Удружење Словенаца „Липа“
Удружење се бави његовањем културне традиције словеначког народа на подручју града
Приједор. У Удружењу дјелују фолклорна, пјевачка, глумачка, рецитаторска и друге сличне
групе. Постало је мост повезивања Приједора са градовима у Словенији, како у културном,
спортском, тако и привредном и економском смислу. Чланови удружења су Словенци и сви
грађани Приједора и броје око 280 чланова. Активности, односно пројекти које удружење
редовно имплементира у току године су: Словеначки културни празник у сарадњи са Градом
Приједором уз суфинансијску подршку Уреда за Словенце, Учешће у Манифестацији
Културно љето, Радио емисија „Словенија код нас“, Божићна забава, концерти и дјечије
радионице.
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Дуги низ година из буџета издвајају се средства Удружењу Словенаца „ЛИПА“ за
финансирање програма рада и планиране активности путем расподјеле средстава
удружењима националних мањина. Такође, даје подршку путем Јавног конкурса за сарадњу
са удружењима и фондацијама кроз финансирање пројектних приједлога пријављених на
поменути конкурс.
Украјинско удружење „Козак“ Трнопоље
Удружење се бави његовањем културне традиције украјинског народа на подручју
Приједора. Основано је 2003. године. Чланови удружења су Украјинци и грађани са подручја
Трнопоља и Приједора и броје око 350 чланова.
Град Приједор већ дужи период издваја средства Украјинском удружењу „Козак“ за
финансирање програма рада и планиране активности путем расподјеле средстава
удружењима националних мањина. Такођер, као и другим удружењима националних
мањина даје подршку путем Јавног конкурса за сарадњу са удружењима и фондацијама кроз
финансирање пројектних приједлога пријављених на поменути конкурс.
Удружење Чеха „Ческа беседа“
Удружење се бави његовањем културне традиције, језика и обичаја Чеха у Граду Приједору.
Броје око 150 чланова, од чега 70 активних.
Град Приједор такође издваја средства и Удружењу Чеха „Ческа беседа“ за финансирање
програма рада и планиране активности путем расподјеле средстава удружењима
националних мањина. Такође, даје подршку путем Јавног конкурса за сарадњу са
удружењима и фондацијама кроз финансирање пројектних приједлога пријављених на
поменути конкурс.

4.10.

УЖ „ Нада “ - Дневни центар за рад са дјецом у ризику

Удружење жена «НАДА» је невладина, неполитичка, непрофитна, организација
регистрована 25.12.1996. године код Основног суда у Бањој Луци под бројем РГ-204/96 и
уписана у регистар суда у складу са новим одредбама Закона о удружењима и фондацијама
25.02.2002. год. са сједиштем у Приједору у Ул. Краља Александра бр. 20. Удружење кроз
своју мисију и програмске циљеве пружа помоћ и подршку женама, младима и дјеци са више
аспеката из области социјалне заштите кроз: психосоцијалну и правну помоћ и подршку, рад
на превенцији социјално патолошких појава код дјеце и омладине, кроз рад „Дневног центра
за дјецу и омладину у ризику“, едукације из области програмских циљева удружења,
социјално-хуманитарним радом, помоћ жртвама које трпе насиље, производни програми,
економско оснаживање жена, интеграција социјално угроженог и расељеног становништва
те изградња цивилног друштва и демократије.
Визија Удружења „Нада“ је хумано друштво без насиља са поштивањем људских
права, равноправност жена са мушкарцима, економски самосталне, друштвено и политички
еманциповане жене, те квалитетан и сигуран живот жена, дјеце, омладине .
Организација има развијену унутрашњу организациону структуру, што је резултат рада
високообразовног кадра различитих профила као што су: социјални радници, психолози,
педагози, дефектолози, правници, економисти и то различите старосне доби и мултиетничког
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састава. Активности Удружења „Нада“ се одвијају тимски кроз више програма. Наш рад је
организован у просторијама удружења додијељеним од стране Града Приједора,
опремљеним потребном техничком и материјалном опремом за квалитетну реализацију свих
активности Удружења.
Због препознатљивости рада и резултата наше организације у заједници, остварујемо
добру сарадњу са владиним организацијама и институцијама (ЈУ Центар за социјални рад,
Град Приједор, Министарство за породицу, омладину и спорт РС, Министарство здравља и
социјалне заштите РС, Министарство просвјете и културе РС, школама, Форумом за
безбједност грађана у заједници и другим институцијама), невладиним и омладинским
организацијама, те приватним сектором као и са међународним организацијама и амбасадама
у БиХ.
Од већег броја значајнијих пројеката Удружења жена „НАДА“ из претходног периода
издвајају се слиједећи:


Превенција социопатолошких појава код дјеце и омладине,



Помоћ и подршка дјеци и омладини која су дошла у сукоб са законом,



Економско оснаживање жена и младих,



Мултидисциплинарни приступ сузбијања насиља над дјецом и женама,



Оснаживање жена жртава родно заснованог насиља,



Подршка младима кроз едукације на важне животне теме: „Млади према
заједничкој будућности“, „Изградња мира суживота и толеранције“,
„Превенција здравог начина живота“, „Ненасилна комуникација“, „Вршњачко
насиље“, „Изазови васпитања у дигиталном свијету“, „Сигурност дјеце на
интернету“, „Психолошке радионице“,“Радикализам и екстремизам младих“,



Подршка дјеци и омладини који се налазе у ризику кроз рад „Дневног центра за
дјецу и омладину“, „ Пружите нам исте шансе “, „ Нада - прилика за све “.

Горе наведено су називи пројеката подржаних у неколико наврата од стране Центра
за социјални рад као партнерске организације, Министарства здравља и социјалне заштите,
Министарства за просвјету и културу РС, Министарства породице, омладине и спорта РС,
Града Приједора, те неких Амбасада у БиХ. Ови пројекти су имали за циљ рада са групама
дјеце и омладине који су налазе на маргинама друшта, у ризику, као и подршка њиховим
родитељима, кроз програме превенције асоцијалног понашања, вршњачког насиља, те свих
облика неприлагођеног понашања. Као и пружање психосоцијалне помоћи и подршке
женама и младим дјевојкама кроз економско оснаживање и едукације.
Реализацијом својих активности у раду са дјецом и омладином Удружење „Нада“ у
оквиру рада „Дневног центра„ реализује овај превентивни програм више од 8 година и
окупља групе од 20-25 дјеце. То су дјеца која потичу из породица са вишеструким
проблемима, дјеца без родитеља или самохраних родитеља, дјеца из породица алкохоличара,
дјеца жртве насиља у породици, дјеца родитеља овисника, те дјеца која потичу из породица
социјално-угрожених, као и рад са њиховим родитељима/ старатељима.
Овакав превентивни иновативни рад са дјецом и младима, кроз свеобухватну помоћ и
подршку која им се пружа у „Дневном центру“, ствара предуслове за трајни превентивни
рад са дјецом.
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Препознавајући проблеме дјеце у ризику и потребе за рад „Дневног центра“ за ову
категорију дјеце, имали смо финансијску подршку од организације Kinderpostzegels
Холандија, IN фондације и Града Приједора, која је трајала 4 године.
Континуираним радом и активностима „Дневног центра за дјецу и омладину“ у 2020. и 2021.
години, имамо подршку у суфинансирању од локалне заједнице, поштујући све мјере
кризног штаба и донесених мјера за пандемију COVID 19.






Остварени резултати на превентивНом програму у раду са дјецом и младима су:
побољшана комуникација дјеце, родитеља, наставника, окружења,
бољи успјех дјеце у школи,
смањен број дјеце и омладине као починиоца кривичних и прекршајних дијела у
заједници,
умањена друштвена штета.

Окупљање младих, пружање стручне помоћи и подршке дјеци и омладини кроз
организовано кориштење слободног времена, те подршка у учењу, едукативне, психолошке,
креативне и друге радионице, те „склањајући“ их са улице, показало се као примјер добре
праксе у заједници са потребом за континуирано провођење оваквог иновативнопревентивног програма.
СТАТИСТИКА
ОБЛАСТ (Социјална заштита)
Дневни центар за дјецу и омладину у ризику
Подршка младима „Нада-прилика за све“
Економско оснаживање жена
Превенција асоцијалних појава и малољетничке
Економско
оснаживање младих
деликвенције
Превенција насиља над женама и дјецом
делинквенције
АКТИВНОСТИ
У НАРЕДНОМ
ПЕРИОДУ 2022Дневни центар за
2025.ПРОГРАМ
дјецу и
омладину у
ризику

АКТИВНОСТ
Дневно

НОСИЛАЦ
Тим „Дневног

збрињавање
Радионице

центра“
Тим „Дневног

РОК
5 година

40 дјеце и младих
оснажено

центра“

Радионице,
едукације,
акције, кампање, Тим УЖ „Нада“
волонтирање

ИНДИКАТОРИ
40 корисника
„Дневног
центра“
32
родитеља
едуковано

центра“
Индивидуални и Тим „Дневног
групни рад

Подршка
младима „Надаприлика за све“

СТАЊЕ ПО ГОДИНАМА
2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
30
32
30
24
20
25
30
18
30
25
50
60
50
35
30
20
17
15
20
22
20
25
50
50
30
45
40

5 година

50 дјеце и
младих оснажено
активно у
локалној
заједници
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Курсеви
шивања,

Економско
оснаживање
жена

60 корисница
Тим УЖ „Нада“

5 година

едуковано
и оснажено

5 година

60 корисница

сликања на
свили,
израда
Психо-социјална Тим УЖ „Нада“
накита, ИТ
интеграција
Едукација о
Тим УЖ „Нада“
здравом начину
живота
Психосоцијална

Подршка

помоћ и подршка

жртвама
насиља, женама
и дјеци

Остваривање

Тим УЖ „Нада“

едуковано
и оснажено

личних и
Тим УЖ „Нада“
породичних
Рад са жртвама Тим УЖ „Нада“
права
Превазилажење Тим УЖ „Нада“
трауме
трауме

4.11. Омладински савјет града Приједора
Омладинска политика Града Приједора од 2018. до 2022. године представља
стратегију која обезбјеђује систематско унапређивање стања већег броја области које су
подручја интересовања младих. Активности које су од значаја за побољшање положаја
младих у граду Приједору и које се реализују са младима и/или за младе су у надлежности
више различитих институција, те је неопходан међусекторски приступ током њиховог
планирања и спровођења, што је могуће реализовати кроз овај стратешки документ, који је
јединствен и заједнички за све субјекте чији рад утиче на популацију младих.
Омладинском политиком утврђују се основни циљеви, правци развоја и задаци у
омладинском сектору. Омладинска политика не представља само општа начела рјешавања
проблема младих, него се развија у посебне програме и мјере које треба да обезбиједе боље
услове за живот, креативно испољавање и учествовање младих у ширем друштвеном
окружењу, чиме се унапређује позиција и статус омладине, али и младих од 13 до 18 година
(адолесценти).
Обзиром на значај и комплексност ове тематике, као и због чињенице да је брига о
омладини општи интерес Републике Српске и локалних заједница, потребно је да се у процес
развоја и реализације Омладинске политике укључи шира друштвена заједница, те да буде
створена институционална обавеза ресорним органима у спровођењу програма, који ће бити
дефинисан Акционим планом спровођења Омладинске политике Града Приједора.
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Учешће младих у свим подручјима јавног живота представља један од основних
циљева Савјета Европе, Уједињених нација и Организације за европску безбједност и
сарадњу (ОЕБС), а заснива се на неколико међународних конвенција и декларација,
укључујући и Универзалну декларацију о људским правима, Свјетски програм акције за
младе и Конвенцију о правима дјетета. Они пружају снажан референтни оквир за приступ,
заснован на правима у вези са програмима подршке.
На иницијативу Градоначелника Приједора, Омладински савјет Приједор, Комисија
за младе Скупштине града Приједор и самостални стручни сарадник за питања младих,
усагласли су методологију и начин израде документа Омладинска политика града Приједор,
након чега су уз одобрење Градоначелника Приједор формиране радна и фокус група за
израду исте. Радна група састављена је од представника Омладинског савјета града
Приједор, Комисије за младе Скупштине града Приједор, Друштвених дјелатности града
Приједор и Агенције „ПРЕДА-ПД“. Радна група израдила је пројекат под називом
„Институционална интеграција младих у процес доношења одлука на локалном нивоу”. Сам
пројекат се темељио на истраживању потреба и проблема младих града Приједор, као и
анализи истог.
Фокус група је састављена од чланова Радне групе те представника разних локалних
институција: Градска Управа Приједор, Завод за Запошљавање Републике Српске - Филијала
Приједор, Центар за социјални рад, Агенција „ПРЕДА“, Дом здравља Приједор те неколико
представника омладинских организација као што су: Омладински савјет Приједор, Младост
Бистрица, Приједорско урбано удружење младих, Савез студената рударског факултета,
Савјет ученика средњих школа, Клуб студената града Приједор, Омладинска организација „
Дом Младости“ Г. Драготиња, а од спортских клубова ЖРК „Мира“ Приједор.
Основни циљ документа је остваривање институционалних и материјалних претпоставки
за дугорочно побољшање положаја младих у граду Приједор. У документу су истражени и
анализирани највећи проблеми младих и дефинисан акциони план са конкретним
програмима/мјерама за период од пет година (2018-2022.), из најважнијих области
друштвеног живота младих.
У оквиру документа профилисано је пет приоритетних стратешких циљева:






Стратешки циљ 1: Унаприједити запошљавање младих,
Стратешки циљ 2: Унаприједити могућности за активно учешће младих на свим
пољима,
Стратешки циљ 3: Развити здраве стилове живота код младих,
Стратешки циљ 4: Осигурати подршку развоју изврсности младих,
Стратешки циљ 5: Унаприједити могућности за квалитетно слободно вријеме
младих,

4.12. Коалиција „ Прва толеранција “
Коалиција за борбу против кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда „Прва
толеранција“ Приједор је коалиција невладиних организација, удружења и појединаца, која
има за циљ унапређивање безбједности и грађанске тоелранције, без обзира на њихову расну,
националну или етничку припадност, језик, вјерска увјерења, пол, сексуалну оријентацију,
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здравствени статус или родни идентитет. Коалиција је основана 2013. године уз подршку
ОСЦЕ-а, као једна од првих овакве врсте у Босни и Херцеговини и Републици Српској.
Коалиција сарађује са представницима Градске управе Приједор, Форумом за безбједност
заједнице града Приједора и Полицијском управом Приједор, са циљем очувања
безбједности на подручју града. Примарно поље дјеловања коалиције је превенција дјела и
инцидената почињених из мржње и предрасуда, борба против говора мржње, ширење
толеранције, мира и суживота, организовање акција и јавних скупова који доприносе
изградњи мира и повјерења. Коалиција јавно осуђује сваки инцидент или кривично дјело који
су засновани на националној/етничкој нетрпељивости. До сада је у организацији коалиције
реализован велики број активности, као што су различити семинари на тему
антидискриминације и писања пројектних приједлога, учествовање на сајму НВО и сајму
толеранције, пројекти „Зид толеранције“ и „Чишћење планете Земље“, атлетски митинг,
тениски турнири за дјецу са посебним потребама у циљу једнакости, а организовани су и
округли столови на тему превенције инцидената и очувања стабилности у локалној
заједници, као и обиљежавање 21.маја – Међународног дана културне разноликости и
Међународног дана толеранције 16. новембар.
Више информација о дјеловању и активностима Коалиције за борбу против мржње
„Прва толеранција“ могуће је пронаћи на интернет страници:
https://www.facebook.com/prvatolerancijaprijedor

4.13. Образовне институције
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
У складу са Правилником о календару васпитно-образовног рада у основној школи за
школску 2020/21. годину, школска година је почела 1. септембра 2020. године, а завршена 8.
јуна 2021. године. Ученици основних школа, поред зимског, користили су и прољетни распуст
у трајању од једне седмице.
У 14 основних школа у школској 2020/21. години, уписано је 5.183 ученика(Табела –
Преглед броја уписаних ученика у основним школама.). Највећи број ученика похађало је
четири градске школе. Број ученика у сеоским школама је у опадању. Узрок таквој појави, је
напуштање сеоских домаћинстава из економских разлога од стране млађег становништва и
њихова масовнија миграција у градове и иностранство.
У први разред уписано је 492 ученика. Број првачића у односу на 2019/20.
школску годину мањи је за 42 ученика.
Највећи број ученика имала је, као и претходних година, ОШ“Петар Кочић“Приједор
1.173 ученика, а најмањи и ОШ „Петар Петровић Његош“ Буснови по 130 ученика и ОШ
“Ћирило и Методије“ Трнопоље 106, а ОШ “Петар Кочић“ Приједор уписала је највећи број
ђака у први разред основне школе.
Број ученика ЈУ Центар „Сунце“ Приједор, нисмо поредили са бројем ученика у
редовним школама, због специфичности ове установе.
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Велики проблем организације наставе представља комбинована настава и формирање
одјељења са два и више разреда. Због малог броја ученика, комбинована настава организована
је у готово свим подручним школама.
Реновирање и уређење школског простора остаје један од битнијих приоритета за
одређене школе, било да се ради о санацији цјелокупног објекта или одређених дијелова школа
односно уређења школских дворишта.
У складу са убрзаним технолошким развојем, мијењају се и потребе школа за опремом
која прати такав развој. Прије свега, мислимо на набавку савремених наставних средстава,
опреме и учила у циљу увођења иновативних метода и облика наставе. Такође, једна од сталних
мисија образовања је стручно усавршавање наставника, примјена савремених информационих
технологија у настави и подизање нивоа исхода учења.

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА
Р.б.

Назив школе

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ЈУ ОШ „ПЕТАР КОЧИЋ“
ЈУ ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“
ЈУ ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
ЈУ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
ЈУ ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
ЈУ ОШ „КОЗАРАЦ“
ЈУ ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
ЈУ ОШ „ЈОВАН ДУЧИЋ“
ЈУ ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
ЈУ ОШ „ МЛАДЕН СТОЈАНОВИЋ“
ЈУ ОШ „ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“
ЈУ ОШ „ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“
ЈУ ЦЕНТАР „СУНЦЕ“
ЈУ МУЗИЧКА ШКОЛА „САВО БАЛАБАН“
УКУПНО

Разред
I - IV
1.173
894
740
635
307
258
183
178
137
137
113
106
66
325
5.232

У школској 2020/2021. години број ученика у основним и средњим школама, у односу
на претходну годину, мањи је за за 115 ученика. У посматраној школској години само у једној
основној школи, и то школи „Десанка Максимовић“ повећан је броја ученика за 19.
У школској 2020/21. години одржана су општинска, регионална и републичка
такмичења ученика основних и средњих школа у складу са Календаром такмичења
Министарства просвјете и културе РС. Ученици су остварили добре резултате из различитих
области на општинском, регионалном и републичком нивоу. Рад основних школа Град
Приједор подржао је кроз пројекат „Инклузивне школе-инклузивне заједнице“, „Развој
школског спорта“ и пројекат „Упознајмо се“.
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Табела са укупним основним показатељима рада основних школа
Број основних
школа

Смањење
броја
ученика

Просјечна
оцјена

14

115

4,19

Изостанци
оправдани

неоправдани

укупно

139.128

599

139.777

Број ђака
путника
1.104

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ :
*Збирна табела средњих школа са бројем ученика
Р.бр

УКУПАН БРОЈ УЧЕНИКА ПО ШКОЛАМА
НАЗИВ ШКОЛЕ
Р а з р е д I - IV

1
2

СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР
МАШИНСКА ШКОЛА

426
412

3
4

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
УГОСТИТЕЉСКО-ЕКОНОМСКА
ШКОЛА
ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА
ШКОЛА
ГИМНАЗИЈА
МУЗИЧКА ШКОЛА
ЦЕНТАР "СУНЦЕ"

404
386

5
6
7
8

У

303
239
40
13

УКУПНО

2.223

Табела са укупним основним показатељима рада основних школа
Број
средњих
школа

Смањење/повећање
броја ученика

6+
специјална и
музичка
средња

Укупно смањење
ученика је за 18
ученика

Просјечна
оцјена

3,88

Изостанци

Број
ђака
оправдани неоправдани укупно путника
87.545

4.540

92.085

1.226

Број ученика у посматраној години је смањен за 33 у Гимназији „Свети Сава“ и за 37
ученика у Пољопривредној школи, док је за по 20 ученика број повећан у Електотехничкој
и Машинској школи, за 5 ученика у Средњошколском центру и за 7 ученика у Угоститељскоекономској школи.
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Преглед броја ученика у основним и средњим школама у школској 2020/2021. години
Број ученика у
основним школама

Број ученика у
средњим школама

Укупан број ученика

5.232

2.223

7.455

4.14.

Комунална полиција

Комунална полиција ће на састанцима Форума, а по потреби и чешће, информисати
руководство локалне заједнице и Форума о стању комуналног реда на подручју Града
Приједора и предлагати предузимање конкретних заједничких активности са другим
институцијама, учествовати на састанцима Тима за праћење реализације овог Стратешког
плана и водити одговарајуће евиденције у складу са својим овлаштењима.

4.15. Инспекције

У Одсјеку за инспекцијске послове Града Приједора обављају се инспекцијски,
управни, стручни и други послови, као повјерени послови на територији јединице локалне
самоуправе у звањима: инспектор за храну, тржишни инспектор, пољопривредни инспектор,
ветеринарски инспектор, водни инспектор, саобраћајни инспектор, урбанистичкограђевински инспектор, еколошки инспектор и здравствени инспектор.
Девет инспекција у Одсјеку за инспекцијске послове обухвата инспекцијским
надзором све привредне и ванпривредне области на територији града Приједор и надзире
примјену преко 120 закона и 500 подзаконских аката у око 50 области надзора.
Инспектор за храну: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа
који се односе на храну у спољнотрговинском и унутрашњем надзору, надзор над санитарнохигијенским стањем објеката у којима се врши призводња и промет хране и у другим
управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
Здравствени инспектор:обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на: обављање здравствене дјелатности, лијекове и медицинска
средства, љековите воде, воде за санитарно-рекреативне потребе, предмете опште употребе,
надзор над санитарно-хигијенским условима објеката, нејонизујуће зрачење, хемикалије и
биоциде, социјалну, породичну и дјечију заштиту и у другим управним подручјима када је
то одређено посебним прописом.
Тржишни инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа
који се односе на трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, цијене,
мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и безбједност непрехрамбених
производа и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
Пољопривредни инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног
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земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и у другим управним подручјима
када је то одређено посебним прописом.
Ветеринарски инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на здравствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња,
ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и у другим управним подручјима
када је то одређено посебним прописом.
Саобраћајни инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања
прописа који се односе на јавне путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед
возила, жељезнице и жељезнички саобраћај, водни саобраћај, поштански саобраћај,
телекомуникације и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
Урбанистичко-грађевински инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу
придржавања прописа који се односе на планирање и уређење простора, грађење и
грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним подручјима када је то одређено
посебним прописом.
Еколошки инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа
који се односе на заштиту животне средине, екологије, управљања отпадом и у другим
управним подручјима када је то одређено посебним прописом.
Водни инспектор: обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који
се односе на: воде, заштиту природе у сегменту вода, поштивање начина коришћења права
на воду и водоправних аката у областима заштите вода, одржавања ријечних корита и водног
земљишта, водних објеката и постројења и у другим управним подручјима када је то
одређено посебним прописом.
С обзиром на новонасталу епидемиолошку ситуацију, почевши од марта 2020. године,
овлашћени здравствени инспектори су донијели велики број рјешења која су се углавном
односила на упућивање лица у кућну изолацију. Инспектори Одсјека за инспекцијске послове
су у првој половини 2020. године радили, поред редовних планова, на појачаној контроли
спровођења мјера за спречавање појаве и ширења болести COVID-19. Сви инспектори овог
Одсјека су радили прековремено, као и нерадним данима. Сви постојећи ресурси овог
Одсјека су даноноћно ангажовани на пословима за спречавање појаве и ширења болести
COVID-19. Инспектори су запримали предмете и радили у складу са уредбама и одлукама
које су ступиле на снагу од дана проглашавања ванредног стања у Републици Српској.
Велики дио контрола се обављао у систематским планираним заједничким
контролама, које су дале посебне позитивне резултате, а које се одражавају у начину
коресподенције са субјектима контроле, смањеним трошковима саме контроле и већег
осјећаја корисника да су контроле праведне, јер се прегледају сви субјекти из дјелатности
или подручја. О свим заједничким контролама уређене су информације за Градоначелника.
Одсјек за инспекцијске послове је у овом периоду, дјеловао превентивно и по потреби
репресивно, што је имало позитиван ефекат код привредних субјеката у поштовању и
примјени важећих законских прописа. У протеклом периоду остварена је одговарајућа
сарадња са републичким и градским оранима управе, органима правосуђа, органима
унутрашњих послова, као и привредним и другим субјектима на подручју Града Приједора.
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Одсјек за инспекцијске послове је у наведеном периоду благовремено и ефикасно рјешавао
све захтјеве и жалбе грађана.
Одсјек за инспекцијске послове у свом раду промовише принцип превентивности,
рационалнији инспекцијски надзор, равномјерније оптерећење субјеката контроле,
сузбијање корупције, повећање јавности и транспарентности рада. Велики значај придаје се
ефикасности контрола и тимском раду инспектора. Синергетски ефекат организације
инспекцијског система резултовао је квалитетнијим, свеобухватнијим и ефикаснијим
инспекцијским надзором.
Циљеви инспекцијског надзора усмјерени су на раст друштвене дисциплине у
примјени прописа, раст свијести субјеката контроле о потреби поштовања прописа, правила
и процедура, те развијање културе дијалога социјалних партнера.
Ефекти рада инспекцијских органа директно се огледају у повећању друштвене
дисциплине у примјени прописа, а индиректно у економском и социјалном развоју како
јединице локалне самоуправе тако и Републике Српске, побољшању друштвене климе,
унапређењу привредног система, правног и политичког система, као и у расту буџетских и
фондовских прихода.
Потешкоће у раду контролним органима и даље представља недостатак регистара
привредних субјеката, који би се користили за планирање контрола. Потребно је иницирати
доношење неопходних закона, односно измјена и допуна закона и подзаконских аката чије је
доношење предвиђено законом, а све у циљу боље примјењивости у пракси. Неопходно је
обезбиједити техничке услове за провођење прописа, као што су лабораторијски капацитети,
гдје треба инсистирати на акредитацији и сертификацији примјењених метода код
овлаштених лабораторија. Неопходно је појачати сарадњу са судовима, а све како би се
постигла сврха кажњавања у прекршајним поступцима, како специјалне тако и генералне
превенције, тј. утицаја на друге да не чине прекршаје.

Радио- аматерски клуб „ Козара “

Радио аматерски клуб “Козара” Приједор, окупља заљубљенике у радиотехнику,
телекомуникације, електронику и иноваторски рад на овом пољу. Радио- аматерски клуб
„Козара“ постоји од 1954. године када је основан и почео са радом из приједорске гимназије.
У многобројним такмичењима, како домаћим тако и међународним, освојен је велики број
високих признања (пехара и диплома).
Савез радио- аматера Републике Српске је од 2011. године добио статус организације
од посебног јавног значаја за Републику Српску. У 2021. години Радио- аматерски клуб
„Козара“ биљежи највећи број чланова од свих клубова у Савезу радио- аматера Републике
Српске.
18.01.2017. године у склопу Клуба формиран је Тим Радио Мреже За Опасност (Тим
РМЗО) који је у координацији са Одсјеком за цивилну заштиту Градске управе преузео
обавезу ангажовања у ванредним ситуацијама када је потребно обезбиједити стандардне и
алтернативне начине комуникација. Ово је била формализација активности које су чланови
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Клуба вршили за вријеме поплава 2014. године и када се указала потреба за једним оваквим
специјалистичким тимом.
Од априла 2017. године чланови Тима РМЗО су и званично ушли у састав
специјализованих јединица и тимова Цивилне заштите Града Приједора. Од свог оснивања
до данас били су ангажовани приликом поплава, земљотреса, као испомоћ ОКЦ-у Града
Приједора на почетку пандемије COVID19 и константно су дио мреже осматрања када су у
питању све акцидентне ситуације (природне катастрофе и др.) које могу угрозити здравље и
живот грађана Приједора. Активно су учествовали у организацији свих захтјевнијих
манифестација (Дани зиме на Козари, Козара Пулс Фест, Offroad rally Козара, Ultra Trail
маратон Козара, Уличне трке, Трка из блока и др.) гдје су омогућили комуникацију за
организатора и обезбиједили директну координацију хитних служби формирањем теренског
центра везе.
Волонтерским учешћем чланова клуба дат је велики допринос резвоју система ОКЦа Града Приједора гдје су властитим снагама израдили и поставили ултразвучни мјерач
водостаја ријеке Сане, антенске системе за ОКЦ Града Приједора, Полицијску управу,
Службу хитне медицинске помоћи и Електродистрибуцију Приједор. Чланови Тима РМЗО
алтернативна су варијанта за активирање система јавног узбуњивања грађана на подручју
Града Приједора у случају било каквог застоја даљинског управљања.
У последње четири године као предавачи активно учествују на међународном
семинару радио мреже за опасност (ARON) који се одржава у Словенији.
Активно сарађују и са Републичком управом цивилне заштите и Горском службом
спасавања Републике Српске са којима су релизовалии више потражних акција када су у
питању нестале особе и пад авиона на Козари. Овим организацијама су организовали и
реализовали обуку за системе везе и уопште системе комуникација. Радио- аматерски клуб
Козара има потписане споразуме са РУЦЗ, ПУ Приједор, ТВСЈ Приједор, ГСС Бања Лука и
стално се ради на јачању добрих односа и побољшању сарадње на корист свих грађана
Приједора и Републике Српске јер су све њихове активности усмјерене на подизање свијести
и спремности за адекватан одговор у кризним ситуацијама опасним по здравље и живот
грађана.
Доказано је у више наврата да је њихово учешће у раду Форума оправдано и да су
њихове иницијативе до сада биле корисне и подржане од стране осталих субјеката који
учествују у раду Форума за безбједност.
У наредном периоду се очекује још интензивније дјеловање Радио- аматерског клуба
„Козара“ у својој локалној заједници заједно са осталим организацијама и удружењима која
такође могу допринијети подизању спремности локалне заједнице да адекватно одговори на
природне катастрофе, као што су удружења грађана, спортски клубови и сл. (планинари,
извиђачи, рониоци) . Клуб ће преносити своја искуства и искуства својих колега из земаља
окружења (Словенија, Хрватска, Србија) како би активирали свијест младих људи за
потребом волонтерског ангажовања у овој области.
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4.16.

Привредни субјекти- „ Arcelor Mittal “

У складу са стратегијом одрживог развоја у оквиру друштвене одговорности,
Компанија ArcelorMittal Приједор је тежила ка томе да креира и промовише имиџ друштвено
одговорне компаније. Путем ArcelorMittal Фондације од 2006. године, а затим кроз програм
улагања у локалну заједницу (ПУЛЗ програм) од 2015. године, фокусирали су се на све
интересне групе, њихове потребе и очекивања, и у складу са тим креирали адекватне
програме подршке базиране на 10 исхода одрживог развоја.
У периду од 2006. године до данас је имплементирано око 420 пројеката у локалној
заједници, за близу 95.000 корисника, у које је уложено око 4,2 милиона КМ и више од 10.000
волонтерских сати запослених.
Програм улагања у локалну заједницу је само један од 10 исхода одрживог развоја, усмјерен
на јачање ресурса у локалној заједници који ће процес развоја заједнице учинити
ефикаснијим, садржајнијим и квалитетнијим за све грађане града Приједора. Програм је
првенствено усмјерен на јачање образовања и развој младих, али и на јачање омладинског
дјеловања, развоја здравства, спорта, културе и умјетности, као значајних видова
цјеложивотног учења и развоја како младих тако и свих који имају интерес за учешће у
оваквим пројектима.
Циљеви компаније су:
 Унапређење развоја локалне заједнице у којој Компанија ArcelorMittal Приједор
послује;
 Јачање програма образовања, рада са младима, НВО сектора и омладинског
спорта;
 Унапређење квалитета културног живота и разноликости културног садржаја у
граду Приједору;
 Јачање организовања грађана и развој кључних компетенција цјеложивотног
учења.
За свој рад и допринос развоју друштвене одговорности, Компанија ArcelorMittal
Приједор је награђена посебним признањима од Привредне коморе РС за програм и резултате
рада на пољу друштвене одговорности, и то 2009. и 2014. године. Такође су добили и похвалу
Градоначелника у мају 2016. године за допринос у развоју локалне заједнице.
У току 2021. годиние, која је свакако била пуна изазова, имплеменитирано је 28
пројеката из разних области: спорта, образовања, културе, здравства, умјетности, као и
одређене социјалне пројекте. Кроз ове пројекте је било укључено близу 6.850 корисника, из
свих категорија друштва.
Неки од најзначајнијих пројеката који су реализовани у 2017. години су:
 Изградња трибине у МЗ Омарска, з апотребе ФК „Омарска“;
 Набавка медицинске опреме за општу болницу „Др Младен Стојановић“
Приједор;
 Зимски дјечији ски камп на Козари;
 Градски хор „Приједор“;
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Унапређење мале ски стазе на Козари;
Подршка локалним заједницама Градина, Марићка у реализацији
инфраструктурних пројеката;
Подршка разним манифестацијама: „Књижевни сусрети на Козари“, „Златна вила“
и многе друге;
Подршка бројним спортским клубовима и организацијама са подручја града
Приједора: ФК „Рудар-Приједор“, ТК „Др Младен Стојановић“, КК „ПриједорСпартак“, ЖРК „Мира“, ФК „Омарска“, Аеро клуб „Приједор“ и многи други.

Током пословања компанија је доказала својим пословним резултатима
опредијељеност ка добробити заједнице у којој живи и ради. Стечено је повјерење својих
радника и њихових породица, као и пословних партнера и интересних група. Свих ових
година радило се на обликовањ будућности и очекује се да ће та традиција бити настављена
још дуго година, за добробит свих заједно.
Заштита здравља, заштита на раду и заштита животне средине
Заштита на раду, заштита здравља и животне средине, највећи су приоритети компаније
ArcelorMittal Приједор.
Заштита на раду је саставни дио организације и радног процеса и састоји се од мјера и
средстава који су неопходни за остваривање безбједних услова рада. Безбједни услови рада
остварују се примјеном савремених техничких, организационих, здравствених, социјалних и
других мјера и средстава заштите на раду. Обезбјеђује се заштита од опасности по живот и
здравље радника и одговарајућа сигурност радника, као и прилагођавање услова рада
физичким и психичким особинама и способностима радника и заштита животне средине.
У складу са корпоративном политиком ArcelorMittal -а, Друштво заштити здравља и
заштити на раду радника даје приоритет у односу на друге пословне циљеве Друштва. Трајни
циљ Друштва, у складу са политиком ArcelorMittal -а, је да нема повреда са изгубљеним
временом (пројекат „Пут ка нули“).
Друштво спроводи мјере заштите на раду у складу са Законом о рударству, Законом о
заштити на раду, те општим актима Друштва као што је Правилник о заштити на раду,
Правилник о личним заштитним средствима, појединачна упутства за безбједан и самосталан
рад и Акт о процјени ризика на свим радним мјестима Друштва.
Програм безбједности и заштите здравља у ArcelorMittal Приједору састоји се из више
праваца:







Провођење законских и захтјева подзаконских аката;
Примјена 10 златних правила безбједности;
Провођење стандарда превенције фаталних несрећа (Заштитна блокада и
закључавање, Рад на висини, Кранови, Возила и вожња, Скучени простори и гасно
опасна подручја, Безбједност извођача, Истрага инцидената, Теренски прегледи,
Процјена ризика, Реаговање у ванредним ситуацијама, Безбједност на
жељезници);
Изградња културе безбједности едукацијом радника кроз програм „Чувај се!“;
Периодични љекарски прегледи и едукација;
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Израда и спровођење мјера из Акта о процјени ризика на радном мјесту и у радној
средини;
Имплементација ISO стандарда квалитета 9001:2015, заштите животне средине
14001:2015 и систем менаџмента безбједношћу и здравља на раду 45001:2018.

У табели је приказан преглед резултата из безбједности у претходних 5 година, гдје се
види корелација превентивног рада надзорно-техничког особља и свих запослених, који
пријавом несигурних стања и понашања, доводе до избјегавања појаве инцидената који за
посљедицу могу имати повреду радника или већу материјалну штету на средствима рада.
Пратећи законске захтјеве, у складу са Актом о процјени ризика, обављају се улазни и
периодични љекарски прегледи радника, у зависности од степена ризика радног мјеста.
Такође, свакодневним праћењем здравственог стања радника и едукативним активностима,
ради се превентивно на очувању и унапређењу здравља.
Заштита животне средине такође је приоритет компаније ArcelorMittal Приједор. Уз
поштовање законских захтјева и имплементацијом најбољих пракси, настоји се одржати
животна средина у стању у каквом је затечена. У складу с тим, ради се на мониторингу
квалитета отпадних вода, ваздуха, контроли буке у животној средини, очувању
биодиверзитета и контроли других емисија.
Компанија посједује важеће еколошке и водне дозволе за све локације на којима се
обавља дјелатност.
Реаговање у ванредним ситуацијама
Друштво систематски приступа организовању и припреми за реаговање у ванредним
ситуацијама. То се прије свега односи на идентификовање потенцијалних ванредних
ситуација (потреси, поплаве, пожари,...) процјени ризика, формирању тимова за превентивно
дјеловање и дјеловање у кризним ситуацијама, образовању и обучавању, обезбјеђењу
потребних ресурса.
У складу са интерних прописима и препорукама ISO стандарда, годишње се врши обука
Тимова за реаговање у ванредним ситуацијама, на основу препознатих опасности и нивоа
ризика. У складу с тим, чланови Тима обучавају се у областима пружања прве помоћи, као и
противпожарним активностима.
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План рада у наредном периоду
У наредном периоду ArcelorMittal Приједор на пољу заштите на раду, заштите
здравља и заштите животне средине, односно спремност за реаговање у ванредним
ситуацијама радиће у складу са позитивним законским прописима, интерним прописима
компаније, као и најбољим свјетским праксама.
Приоритет Друштва остаје непромјењен и он значи безбједан рад и радни процес који
штити интегритет радника, омогућавајући му да се на крају радног дана кући врати здрав и
способан.
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Достигнути ниво безбједности наставићемо да одржавамо константним едукацијама
и обукама радника, као и инвестирањем у технологију која ће на безбједан начин омогућити
лакше обављање радних задатака. Наставља се са редовним вјежбама различитих сценарија
ванредних ситуација као што су потреси, поплаве, пожари и сл.
Приоритет остаје и заштита здравља радника, поготово у вријеме пандемије корона
вирусом. Наставља се са примјеном донесених мјера заштите од појаве и ширења корона
вируса што се до сада показало као веома ефикасно јер се успјело сачувати здравље радника
у великој мјери али и одржати процес производње.
Медији

Медији ће дјеловати информативно и у јавност пласирати информације са сједница
Форума за безбједност, али истовремено и едукативно и превентивно, истицати примјере
добре праксе у заједници и преносити релевантне информације надлежних институција
према грађанству. У складу са својим могућностима, допринијеће умањењу говора мржње,
нарочито на порталима и друштвеним мрежама.

ПРЕГЛЕД МЕДИЈА
РТРС ИТЦ ПРИЈЕДОР
КОЗАРСКИ ВЈЕСНИК
ТЕЛЕВИЗИЈА К3
БН ТВ
НТВ 101 Приједор
БЛИЦ и Српскаинфо
Агенција СРНА
АНАДОЛИЈА
Free Radio
ДНЕВНИ АВАЗ
Портали:
Приједорданас
Приједор24х
Приједор24
Инфоприједор
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4.17. Ауто мото друштво Приједор



















У свом раду АМД остварује циљеве и задатке ради којих је основан, а нарочито:
окупља аутомобилисте, мотоциклисте и друге грађане у чланство АМД и развија
активности које доприносе омасовљавању удружења,
прати стање и проблематику у области безбједности саобраћаја на путевима и
предлаже надлежним органима и установама предузимање одређених превентивних
мјера,
предузимање превентивних мјера за унапређење безбједности саобраћаја, у сарадњи
са АМС РС, надлежним органима и институцијама,
ширење саобраћајно-техничке културе учесника у саобраћају, а нарочито
саобраћајно-васпитног образовања дјеце и омладине
развој и унапређење ауто-мото и картинг спорта, ауто-мото туризма и кампинг
туризма,
информисање чланова и других учесника у саобраћају о свим питањима од њиховог
интереса,
развијање међусобне сарадње, солидарности и узајамности међу члановима и осталим
учесницима у саобраћају,
пружање услуга члановима и осталим учесницима у саобраћају на јавним путевима у
превозу оштећених путничких моторних возила, помоћи на путу и оправци моторних
возила и давање информација о стању на путевима,
врши обуку кандидата за возаче моторних возила,
организује, развија и унапређује службе и дјелатности које доприносе остваривању
циљева и задатака АМД и АМС РС,
обављање послова јавних овлаштења и овлаштења на начин утврђен уговорм са АМС
РС,
заштита животне средине и
обављање сродних привредних дјелатности којима се комплетирају услуге члановима
и другим учесницима у саобраћају,
организује спортске манифестације: ауто-трке, мото-трке и картинг трке и
обавља и друге послове утврђене законом, Статутом АМС РС и другим актима.

Уговором бр. 3/00 од 12.01.2000. године АМД „Приједор“ постало је колективан члан
Ауто-мото савеза Републике Српске АМД „Приједор“ повјерено је вршење послова јавних
овлашћења и овлашћења:
 проводи мјере превентиве и образовања учесника у друмском саобраћају,
 врши послове службе "Помоћ-информације", пружањем техничке помоћи
моторизованим домаћим и страним учесницима у саобраћају на јавним путевима,
уклања са јавних површина оштећена путничка моторна возила и возила у квару,
прикупља и саопштава информације о стању на путевима учесницима у саобраћају и
пружа туринг помоћ и
 издавање међународних возачких докумената (међународна возачка дозвола и
дозвола за управљање туђим моторним возилом које прелази државну границу).
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5. СТРАТЕШКИ ОКВИР
Формирање Форума за безбједност заједнице града Приједора уследило је на
иницијативу Одјељења за међународни развој владе Велике Британије, а након потписивања
Меморандума о разумијевању. Скупштина Града је формирала ново скупштинско тијело
Савјет за безбједност као везу Форума са Скупштином Града чиме је Форуму на одређен
начин дала почетни легитимитет за дјеловање. Одлука о оснивању Форума од стране
Скупштине Града у овој фази није се могла донијети због непостојећег правног оквира, али
се ради на стварању услова да се кроз измјене и допуне законских рјешења превазиђе и овај
проблем.
Оперативни оквир за рад Форума садржан је у Пословнику о раду Форума у коме су
разрађени основни принципи и правила функционисања у почетном периоду и који је
потребно прилагодити након коначне формализације рада Форума.
Рад Форума у протеклом периоду одвијао се према претходно усвојеним Годишњим
програмима рада, а на крају календарске године усвајани су Годишњи извјештаји о раду, док
су према Скупштини Града Приједора упућиване одговарајуће информације о раду Форума.

МИСИЈА И ВИЗИЈА
5.1.

Мисија

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 координисан 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 града, а на добробит
свих његових грађана.

5.2.

Визија

Приједор је отворен град задовољних грађана опредјељених да властитим знањем и
залагањем у међусобној хармонији и толеранцији плански и дугорочно граде безбједну и
одрживу будућност достојну човјека.
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6. SWOT АНАЛИЗА
SWOT анализа којом заједница идентификује своје предности и недостатке, те прилике и
пријетње које долазе из околине и могу утицати на безбједност заједнице. Овакву анализу
заједнице, кроз
рад Форума за безбједност врше чланови Форума, разматрајући
идентификована кључна безбједносна питања те закључке организују у за то посебно
припремљену табелу.

СНАГЕ :
1. Постојање способних и стручних кадрова из
свих безбједносних области ,
2. Постојање техничких претпоставки за рад
Форума ( постојање простора за рад, ИТ
опрема, технички секретар , досадашње
искуство у раду,
3. Постојање потписаних протокола о сарадњи
између различитих институција,
4. Постојање
ресурса
за
проналажење,
уклањање и уништавање НУС-а и заосталих
мина,
5. Постојање дијела објеката за образовне,
спортско-рекреативне и културне садржаје,
6. Постојање капацитета за привремено
збрињавање жртава насиља,
7. Постојање специјализованих полицијских
јединица за успостављање јавног реда и
мира,
8. Постојање мреже социјалних установа и
добра међусобна координација између истих,
9. Постојање дијелова система застите и
спашавања јединице, стабови, повјереници,
институције )
10. Постојање великог броја НВО, спортских и
културних институција и удружења која
окупљају младе,

ШАНСЕ :
1.Политичка подршка раду Форума за
безбједност,
2.Стаблина власт у заједници,
3.Постоје буџети институција за
имплементацију безбједносних програма,
4 Средства ентитета планирању се и за
программе који се тичу безбједности,
5. Представници већине институција, вјерских
зајед. националних мањина и др. учествују у
раду Форума.
6. Постојање дефинисаних финансијских
средстава у ентитетским буџетима за област
уклањања НУСа и мина,
7. Постојање стратегије за сузбијање
малољетничке деликвенције у БиХ,

СЛАБОСТИ :
Недостатак законских и подзаконских
аката који регулишу ову област,
2. Пребацивање
надлежности
између
институција,
3. Недостатак финансијских средстава ( Дом
здравља, Центар за социјлани рад,
изградња комуналне инфраструктуре),
4. Недовољна едукованост грађана ,
5. Недовољна укљученост у рад појединих
институција за учешће у рјешавању
проблема безбједности,
6. Неадекватна техничка опремљеност и
обученост институција и тимова из
области заштите и спасавања,
7. Недовољно
спровођење
стратешких
планова и програма,
8. Недовољна
координација
између
локалних институција,
9. Недовољна
комуникација
између
институција и грађана,
10. Недовољна техничка опремљеност
локалних станица полиције.
1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

ПРИЈЕТЊЕ :
Недостатак међу-институционалне
комуникације
Одлазак младих људи у иностранство
Недостатак
политичке
воље
за
спровођење безбједносних програма на
свим нивоима,
Низак ниво економског развоја и даљи
пад животног стандарда,
Општи недостатак финансијских
средстава,
Ниска стопа запослености,
Добра технолошка опремљеност и
обученост криминалних група,
Лош безбједносни амбијент у
окружењу.
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7. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ
Стратешки циљ 1: “ Унапређено стање у области: малољетничке деликвенције, насиља у породици, борбе против болести овисности и јачања породичних
вриједности кроз одговорно родитељство “
Програм

Програм 1.1

Програм 1.2

Програм 1.3

Програм 1.4.

Провођење Акционог
плана и Плана
превентивних
активности на сузбијању
малољетничке
деликвенције и примјена
алтернативних мјера

Провођење Програма за
спречавање насиља у
породици и јачање
капацитета установа за
супростављање овој
појави

Провођење Програма
превенције ризичног
понашања код младих са
проблемима зависности

Програми
дестигматизације и
спречавања
дискриминације особа
лијечених од болести
зависности

Активност

1.1.1

Одржавање редовних радних састанака радне
групе на нивоу града Приједора

1.1.2

Предавања у основним И средњим школама на
тему “Вршњачко насиље”

Предавања у основним и средњим школама на
1.1.3 тему употребе дрога И опасности од злоупотребе
интернета на друштвеним мрежама
Промоција здравих стилова живота И превенције
1.2.1 болести зависности И кампање о спречавању
насиља у породици
Подршка јачању капацитета институција за помоћ
1.2.2
жртвама насиља у породици
1.2.3

Промоција породичних вриједности и утицај на
свијест младих људи кроз одговорно родитељство

1.3.1

Реализација Програма примарне превенције раног
пијења алкохола код дјеце и младих људи

1.3.2

Подизање свијести о ризику И последицама од
болес.зав.

Носилац

Рок извршења

Мјерљиви индикатори за извршење

Цент. за соц. рад
Полицијска
управа
Осн. и сред.
школе
Градска управа
ОЦД
Основни суд
Медији

2022. – 2026.

Извјештај о реализацији Акционог
плана
Извјештај о реализацији Плана
прев.активности
Објаве на медијима

Градска управа
Форум за безбј.
Дом здравља
Центар за соц.
рад
Школе
Вјерске
заједнице
ОЦД

континуирано

Број одржаних едукативних радионица
Број лица обухваћених радионицама
Промо материјали

континуирано

Извјештај о реализацији програма
Број одржаних радионица
Број присутних на радионицама
Промо материјали

1.3.3 Кампања: “Мјесец борбе против зависности”

Дом здравља
Дневни центар
Основне школе
Средње школе
МЗ

Активности коима би се омогућио повратак
нормалном начину живота и функционисања под
1.4.1
уобичајним условима особама које су лијечене од
болести зависности.

Дом здравља
Центар за
соц.рад
МЗ

Континуирано

Извјештај о реализованим активностима
Изјаве корисника
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Програм 1.5

Програми за истицање
резултата превентивних
кампања и
обиљежавања значајних
датума

Промоција “ 16 дана активизма “
1.5.1

1.5.2 Обиљежавање значајних датума

Центар за соц. рад
Полицијска управа
Форум за безбј.
Школе
Дом здравља

2022. – 2026.

Извјештаји о реализованим
кампањама
Промо материјали
Број учесника

Стратешки циљ 2: “ Унапређено стање по питању криминалитета, јавног реда и мира, безбједности сабраћаја И корупције “
Програм

Програм 2.1

Реализација Акционог
плана превенције
инцидената и кривичних
дјела почињених из
мржње и предрасуда
2022-2026. године

Активност
Редовно одржавање кварталних састанака
2.1.1 субјеката који су носиоци реализације активн. Из
Плана превенције
2.1.2

Поступање по Акционом плану превенције свих
субјеката И координација заједничких активности

Јавно реаговање И осуда свих инцидената И
2.1.3 кривичних дјела почињених из мржње И
предрасуда
2.2.1 Контакти са грађанима И посјете школама

Програм 2.2

Реализација програма
“Дани отворених врата “

Приказ полицијских техничких средстава и
2.2.2
опреме

Носилац

Градоначелник
Форум за безбј.
Полицијска управа
Вјерске заједнице
Прва толеранција
Мјесне заједнице

Полицијска управа
Форум за безбј.
Школе
Грађани

Рок извршења

Мјерљиви индикатори за
извршење

континуирано.

Број одржаних кварталних
састанака
Извјештаји о реализацији Акционог
плана
Број јавних саопштења

Једном годишње

Број присутних лица
Промо материјали

2.2.3 Показна вјежба полиције на градском тргу
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2.3.1 Едукативна предавања по школама

Програм 2.3

Програм 2.4.

Реализација програма
“Заштитимо дјецу у
саобраћају” И промоција
превентивних кампања
везаних за безбједност у
саобраћају

Борба против корупције

Контрола техн. исправ. и вожње под дејством
2.3.2
алкохола
2.3.3

Кампања “Дан без аутомобиле “

Полицијска управа
АМС РС
Градска управа
Основне школе
Средње школе

Праћење стања на терену И покретање
иницијатива за изградњу И унапређење путне
2.3.4 инфраструцтуре, уличне расвјете И саобраћајне
сигнализације
Подршка изради и усвајању властитих планова
2.4.1 интегритета свих институција које учествују у
раду Форума за безб.

Форум за безбј.
Градска управа
Полицијска управа
Мјесне заједнице
Форум за безбј.
Полицијска управа
Градска управа

Рад по пријавама за корупцију и праћење
предмета

Полицијска управа
Субјекти

2.4.2

2.4.3 Едукација грађана о уочавању коруптивних радњи

Полицијска управа
ОЦД

континуирано

Извјештај о реализацији програма
Број одржаних радионица
Број присутних на радионицама
Промо материјали

континуирано

Број покренутих иницијатива

континуирано

Број донесених планова интегритета

континуирано

Број поднесених извјештаја о
корупцији

континуирано

Број едукативних радионица
Број еукованих појединаца

Стратешки циљ 3: “ Унапређена спремност институција и општа безбједност грађана “
Програм

Активност

3.1.1

Програм 3.1

Прикупљање и
уништавање заосталог
нелегалног наоружања,
минскоексплозивних
средстава и муниције

Рок
извршења

Мјерљиви индикатори за извршење

Провођење кампање о потреби предаје нелегалног
наоружања И минскоексплозивних средстава

Покретање иницијативе према Влади РС за
3.1.2 доношење Уредбе о амнестији над лицима која
предају ова сред.
3.1.3

Носилац

Полицијска управа
Форум за безб.
Цивилна заштита

континуирано

Извјештаји о проведенок кампањи
Уредба о амнестији
Евиденција преузетих И уништених
средстава

Оперативни рад на преузимању И уништавању
ових средстава И вођење евиденције о истом
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3.2.1

Програм 3.2

Јачање сарадње Форума
за безбједност са
савјетима МЗ по питању
свих видова безбједности

3.2.2

3.2.3

3.3.1
Програм 3.3

Подршка програмима
обуке младих лица

3.3.2
3.3.3

3.4.1

Програм 3.4.

Унапређење брзине и
квалитета дјеловања
субјеката заштите кроз
наставак опремања
Градског оперативно
комуникативног центра
цивилне заштите

3.4.3.

Представљање рада Форума савјетима МЗ на
терену
Подизање свијести грађана о њиховој улози у
изградњи и остваривању бољег безбједносног
амбијента
Праћење реализације покренутих иницијатива
грађана и представљање резултата добре праксе на
терену
Провођење обуке и организација такмичења из
области пружања прве медицинске помоћи
становништву
Провођење обуке И организација квиз такмичења
из програма упозорења на опасност од мина
Подршка организацији предузетничке обуке за
младе
Постављање антенског стуба са репетитором на
планини Козари на локацији Маслиновац и Мало
Паланчиште

Градска управа
Форум за безбј.
Одсјек за МЗ

континуирано

Број одржаних предавања
Број обухваћених представника савјета
МЗ
Број покренутих иницијатива

Црвени крст
Дом здравља
Цивилне заштита

континуирано

Извјештаји о реализацији квиз
такмичења
Број едукованих појединаца

2022.

Постављен стуб и инсталиран
репетитор

Градска управа
Цивилна заштита и
ТВСЈ Приједор

Набавка информатичке опреме, радио технике и
3.4.2 репетитора и њихово инсталирање у Центру и у
сједиштима субјеката заштите на терену.

Градска управа
Форум за безбј.
Донатори

континуирано

Набављена опрема за ОКЦ

Инсталирање софтвера инаставак ревитализације
система за јавно узбуњивање грађана

Градска управа
Одсјек за ЦЗ
Форум за безбј.

континуирано

Извјештај о реализацији пројекта
ревитализације система за јавно
узбуњивање

Градска управа
Форум за безбј.

Континуирано
у складу са
Успостављен ВОИП сyстем телефона
финансијским између субјеката заштите
могућностима

Набавка опреме и инсталирање ВОИП телефонске
мреже између субјеката заштите ( Градског штаба
3.4.4
за ВС, Полицје, Хитне помоћи, ТВЈ, Комуналних
предузећа и др. субјеката
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Стратешки циљ 4: “ Унапређен и формализован рад Форума, унапређена безбједносна инфраструктура и бољи услови за живот младих људи“
Програм

Програм 4.1

Програм 4.2

Програм 4.3

Програм промоције рада
Форума у локалној
заједници и окружењу и
формализација рада
кроз законодавство
Републике Српске

Изградња безбједносне
инфраструктуре

Подршка програмима
бриге над социјално
угроженим категоријама
становништва

Активност
Наставак иницијативе за формализацију рада
4.1.1 Форума према законодавним органима Републике
Српске
Усвајање Стратешког безбједносног плана Форума
4.1.2
за период 2026. – 2030. године
Усвајање годишњих програма рада И извјештаја о
4.1.3
раду
Представљање рада Форума, као примјера добре
4.1.4 праксе, у ширем региону
Унапређење ефикасности Система видеонадзора
4.2.1
кроз постављање додатног броја камера
Иницирање постављања видеонадзора у школама,
4.2.2
спортским објектима и парковима
Иницирање изградње јавне расвјете на
4.2.3
безбједносно занимљивим локацијама
Промоција добрих пракси помоћи угроженим
4.3.1
категоријама становништва
4.3.2 Промоција волонтерског рада у граду
4.3.3

Програм 4.4.

Програм 4.5

Подршка превентивним
програмима из области
противпожарне заштите
на подручју града
Приједора
Афирмација активности
које подстичу боље
образовање, брже
запошљавање и бригу за
здравље младих људи

4.4.1
4.4.2
4.4.3

Подршка умрежавању институција И ОЦД у овој
области
Израда и постављање плаката о обавези
одржавања живица и пролаза у руралном дијелу
Апели за забрану паљења ватре на отвореном
простору, за редовно чишћење димњака
Дани отворених врата, посјете ученика ТВЈ и
извођење показних вјежби ватрогасаца уз учешће
и др. субјеката
Афирмација програма за запошљавање младих
људи

Носилац

Форум за безбј.

Децембар
2026.
континуирано

Мјерљиви индикатори за извршење
Покренута иницијатива за
формализацију рада,
Усвојен стратешки безбједносни план,
Усвојен годишњи извјештаји о раду,
Усвојени програми рада Форума,
Извјештај о учешћу представника
Форума на конференцијама И округлим
столовима у окружењу.

Градска управа
Форум за безбј.
Полицијска управа
Мјесне заједнице

континуирано

Број новопостављених камера
видеонадзора
Број постављених расвјетних тијела

Градска управа
Центар за соц.рад
Омладински савјет
Прва толеранција

континуирано

Извјештаји о проведеним акцијама
волонтера

континуирано

Промотивни материјали ( плакати И
флајери )
Број појављивања у медијима
Број учесника И присутних на вјежбама

ТВЈ
Форум за безбј.
Одсјек за ЦЗ

Градска управа
Омладински сав.
Дом здравља
4.5.2 Подршка унапређењу образовања на свим нивоима
Форум за безбј
Разв.аг. Преда
Иницирање програма за унапређење здравља
4.5.3
ОЦД
младих

4.5.1

Рок
извршења

континуирано

Број нових програма за запошљавање
Број одржаних едукација
Број одржаних савјетовања
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Реализација програма и активности дефинисаних овим Стратешким планом одвијаће се кроз
редован рад институција и субјеката са подручја града Приједора који партиципирају у раду Форума за
безбједност заједнице. Заједничким наступањем и реализацијом програмских активности које проистичу
из годишњих планова рада институција и које су у потпуности усаглашене са циљевима из већ донесених
стратешких докумената Града Приједора, обезбједиће се већа ефикасност и значајно поједностављење у
рјешавању безбједносних проблема на чијем рјешавању ће се укључити далеко већи број актера. Овај
принцип рада афирмисаће све појединачне резултате у овој области и обезбједити у будућности све веће
укључивање релевантних фактора који могу дати свој допринос у унапређењу стања у области
безбједности , што ће дугорочно учврстити повјерење грађана у институције и став да је сваки појединац
у заједници одговоран за безбједност, а не само полиција.
Институције и организације са подручја града Приједора које ће бити укључене у реализацију овог
Стратешког плана су : Градска управа, Центар за социјални рад, Дом здравља , Општа болница,
Полицијска управа, Територијална ватрогасна јединица, основне и средње школе, цивилна заштита,
вјерске заједнице, организација националних мањина, Одсјек за мјесне заједнице, инспекцијске службе,
Комунална полиција, Омладински савјет града Приједора, медији, привредне организације, невладине
организације и др. субјекти.

8. РЕСУРСИ И КАПАЦИТЕТИ ПОТРЕБНИ ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА
Форум за безбједност заједнице Града Приједора попуњен је чланством које је делегирано из
институција и субјеката који партципирају у раду Форума и може се констатовати да су кадровски
ресурси за рад Форума добри. Да би се рад Форума додатно унаприједио потребно је у будућности
развијати нове и још ефикасније методе рада и стално пратити активност делегираних чланова те у
случају неактивности појединаца тражити њихову замјену новим активнијим члановима.
Техничке претпоставке за рад Форума су на завидном нивоу. Форум за своје састанке има на
располагању репрезентативну салу за састанке у згради Градске управе Приједор, као и техничку
подршку канцеларије и задуженог лица за административне послове у Одсјеку за мјесне заједнице Града.
Обухваћеност институција и других субјеката који могу дати допринос у раду Форума ја на доста добром
нивоу. У будућности је потребно више пажње посветити значајнијем укључивању представника медија
као и правосудних институција.

9. ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ИЗ СТРАТЕШКОГ ПЛАНА
Највећи број активности предвиђених овим Стратешким планом безбједности не захтијева
потребу за обезбјеђењем посебних финансијских средстава. Дио предвиђених активности могу се
реализовати кроз редован рад институција и субјеката које су планиране кроз друге развојне планове и
програме, а у себи садрже и активности које се дотичу питања из области безбједности, док ће један дио
пројеката бити кандидован различитим донаторским и развојним организацијама које финансирају и
подржавају пројекте из области безбједности. Мањи трошкови који настану у процесу реализације
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предвиђених програмских садржаја финансираће се из буџета Града или појединих привредних субјеката
који су и до сада показивали разумијевање за рад Форума за безбједност и давали подршку његовим
активностима.
Ипак у будућности је потребно сагледати и додатне могућности обезбјеђивања средстава за
програмске активности Форума, односно за реализацију, планом предвиђених пројеката.

10. ОКВИР ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРОВОЂЕЊА ПЛАНА – ЕВАЛУАЦИЈА
Праћење резултата према договореним приоритетима наведеним у оперативним плановима
активности институција које партципирају у раду Форума за безбједност и остварених резултата у
реализацији Стратешког плана Форума за безбједност заједице даће могућност Савјету за безбједност и
Форуму за безбједност заједнице да врше процјену степена реализације Стратешког и оперативних
планова безбједности у борби против криминала, нарушавања јавног реда и мира, малољетничке
делинквенције, насиља у породици, безбједности у саобраћају и свих других безбједносних параметара
третираних у наведеним плановима. Оцјене ће се изводити на бази прецизираних индикатора за
оцјењивања као и на бази упоређивања резултата остварених по годинама обрађених у периодичним и
годишњим извјештајима које ће сачињавати релевантни субјекти задужени за поједине безбједносне
аспекте. Да би се правац конкретних активности могао мијењати и усклађивати са новим показатељима и
резултатима Савјет за безбједност и Форум ће периодично ревидирати донесене оперативне планове.
Дакле мјерило реализованости плана је у ствари да ли су одређени индикатори дефинисани овим
планом достигнути или не, а главни извори података за то су слиједећи:
Статистички подаци о свим параметрима безбједности које ће израђивати субјекти који
партиципирају у раду Форума и подаци других институција који ће помоћи Савјету за безбједност и
Форуму у програмирању својих активности,
Подаци добијени из различитих информација са терена, спроведених локалних истраживања од
стране различитих институција и резултати рада радних група Форума за безбједност који ће дати одговор
о мишљењу заједнице у вези са оствареним резултатима из Стратешког плана и општем осјећају
безбједности грађана са посебним сензибилитетом за осјећај безбједности најрањивијих група и
појединаца.
Очекивани резултати који треба да се остваре након реализације дефинисаних програма и
активности огледаће се у значајном смањењу броја кривичних дијела и свих других појавних облика
асоцијалног понашања за око 20 % , као и повећеном броју поднесених пријава од стране грађана што ће
бити знак њиховог значајнијег укључивања у процес безбједности, што је један од циљева овог
Стратешког плана.
Ипак, у смислу бољег праћења реализације плана неопходно је обезбиједити потребну обуку за
чланове Форума, са циљем њиховог бољег оспособљавања за анализирање информација, планирање,
дефинисање програма и активности, њихове приоритизације, а такође и утврђивања мјерљивих
индикатора. Уколико се процес планирања проведе на квалитетном нивоу, те уколико се квалитетно
поставе индикатори који су мјерљиви и остварљиви, биће олакшано и праћење резултата.
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