
 

 

 

 

 
 
 
 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ 
 

ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЈЕДОР, јануар 2019. године 
 



 Форум за безбједност заједнице Града Приједора је у 2018. години, полазећи од 
чињенице да је безбједност интерес и потреба сваког појединца у нашој заједници, радио 
и дјеловао у складу са својом изворном мисијом и програмом рада за 2018. годину. 
Форум је радио у сједницама, а највећи дио својих активности реализовао је путем својих 
фокус група које су дјеловале по различитим безбједоносним сегментима. У току 2018. 
године одржано је 5 редовних сједница Форума, али је потребно нагласити да је 
посљедња сједница имала радно-свечани карактер, јер се тада обиљежавао  јубилеј - 15 
година од оснивања и рада Форума. Осим тога, организован је већи број различитих 
радних састанака руководства Форума са представницима различитих институција и 
субјеката са подручја Града Приједора, као и неколико састанака са различитим 
организацијама које су жељеле да успоставе сарадњу и контакт са Форумом. 
 
АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2018. ГОДИНИ 
 
 У раду Форума током извјештајног периода идентификован је и разматран већи 
број безбједоносних проблема: 
- Усвојен је Стратешко-безбједоносни план Форума за период 2018 - 2021. године; 
- Подршка субјектима приликом усвајања и поступања по властитим плановима 
интегритета; 
- Учешће Окружног јавног тужилаштва Приједор у раду Форума; 
- Настављен је рад на имплементацији Плана активности на сузбијању малољетничке 
делинквенције и вршњачког насиља у основним и средњим школама, као и у превенцији 
других социо-патолошких појава (предавања у школама); 
- Учешће и подршка у различитим кампањама субјеката Форума;  
- Борба против корупције- рад на јачању интегритета институција и подршка изради 
превентивних програма институција, као и охрабривању грађана у пријављивању 
корупције; 
- Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност кроз рад 
регионалних канцеларија Одсјека за мјесне заједнице, вјерских заједница и других 
субјеката; 
- Проблематика функционисања заједница етажних власника у циљу унапређења рада у 
области безбједности; 
- Јавно реаговање и осуда догађаја који угрожавају безбједност грађана и распирују 
међунационалну мржњу као и праћење кривичних дјела почињених из мржње и 
предрасуда; 
- Промоција добрих пракси помоћи угроженим категоријама становништва; 
- Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве медицинске 
помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава; 
- Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим сегментима и по 
потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници; 
- Промоција програма на заштити здравља становништва и заштити животне средине; 
- Подршка активностима на уклањању опасности од заосталих мина и НУС-а; 



- Подршка програмима материјално техничког опремања и обучавања структура за 
заштиту становништва у условима елементарних непогода и техничко технолошких 
акцидената; 
- Подршка програмима борбе против насиља у породици и унапређење капацитета у овој 
области; 
- Промоција волонтерског рада у заједници; 
- Подршка и учешће у раду „Мреже снажних градова“; 
- Форум је заједно са школама и локалном управом уз активно учешће ученика иницирао 
активности организовања прославе завршетка школске године за матуранте у љетној 
башти ; 
- Форум је иницирао уклањање графита непримјереног садржаја са фасада и других 
површина у граду; 
- На сједницама Форума истицани су проблеми уличне расвјете и зачепљења одвода у 
граду и покренута је иницијатива код надлежних институција да се ти недостаци отклоне; 
- Форум је иницирао и остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице 
града Приједора; 
 

Рад Форума за безбједност Града Приједора је и у овом извјештајном периоду био 
јаван и крајње транспарентан. Активности Форума, као и сви донесени документи и 
записници са сједница објављивани су на web страници Града Приједора и на вријеме 
достављани Градоначелнику, органима градске управе, Полицијској управи, 
институцијама и субјектима који партиципирају у раду Форума. На сједницама Форума 
омогућено је, као и до сада, присуство свим заинтересованим медијима. 
 

 
 
 

Предсједавајући Форума 
Данко Рауш 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU 
 

FORUMA ZA BEZBJEDNOST ZAJEDNICE GRADA PRIJEDORA 
ZA 2018. GODINU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIJEDOR, januar 2019. godine 



 
 Forum za bezbjednost zajednice Grada Prijedora je u 2018. godini, polazeći od činjenice 
da je bezbjednost interes i potreba svakog pojedinca u našoj zajednici, radio i djelovao u skladu 
sa svojom izvornom misijom i programom rada za 2018. godinu. Forum je radio u sjednicama, a 
najveći dio svojih aktivnosti realizovao je putem svojih fokus grupa koje su djelovale po 
različitim bezbjedonosnim segmentima. U toku 2018. godine održano je 5 redovnih sjednica 
Foruma, ali je potrebno naglasiti da je posljednja sjednica imala radno-svečani karakter, jer se 
tada obilježavao  jubilej - 15 godina od osnivanja i rada Foruma. Osim toga, organizovan je veći 
broj različitih radnih sastanaka rukovodstva Foruma sa predstavnicima različitih institucija i 
subjekata sa područja Grada Prijedora, kao i nekoliko sastanaka sa različitim organizacijama 
koje su željele da uspostave saradnju i kontakt sa Forumom. 
 
AKTIVNOSTI FORUMA U 2018. GODINI 
 
 U radu Foruma tokom izvještajnog perioda identifikovan je i razmatran veći broj 
bezbjedonosnih problema: 
- Usvojen je Strateško-bezbjedonosni plan Foruma za period 2018 - 2021. godine; 
- Podrška subjektima prilikom usvajanja i postupanja po vlastitim planovima integriteta; 
- Učešće Okružnog javnog tužilaštva Prijedor u radu Foruma; 
- Nastavljen je rad na implementaciji Plana aktivnosti na suzbijanju maloljetničke delinkvencije i 
vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama, kao i u prevenciji drugih socio-patoloških 
pojava (predavanja u školama); 
- Učešće i podrška u različitim kampanjama subjekata Foruma;  
- Borba protiv korupcije- rad na jačanju integriteta institucija i podrška izradi preventivnih 
programa institucija, kao i ohrabrivanju građana u prijavljivanju korupcije; 
- Unapređenje načina i oblika komunikacije građana sa Forumom za bezbjednost kroz rad 
regionalnih kancelarija Odsjeka za mjesne zajednice, vjerskih zajednica i drugih subjekata; 
- Problematika funkcionisanja zajednica etažnih vlasnika u cilju unapređenja rada u oblasti 
bezbjednosti; 
- Javno reagovanje i osuda događaja koji ugrožavaju bezbjednost građana i raspiruju 
međunacionalnu mržnju kao i praćenje krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda; 
- Promocija dobrih praksi pomoći ugroženim kategorijama stanovništva; 
- Podrška programima obuke školske djece iz oblasti pružanja prve medicinske pomoći i 
upozorenja na opasnost od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava; 
- Redovno praćenje aktuelne bezbjednosne problematike po svim segmentima i po potrebi 
pokretanje odgovarajućih inicijativa i akcija u zajednici; 
- Promocija programa na zaštiti zdravlja stanovništva i zaštiti životne sredine; 
- Podrška aktivnostima na uklanjanju opasnosti od zaostalih mina i NUS-a; 
- Podrška programima materijalno tehničkog opremanja i obučavanja struktura za zaštitu 
stanovništva u uslovima elementarnih nepogoda i tehničko tehnoloških akcidenata; 
- Podrška programima borbe protiv nasilja u porodici i unapređenje kapaciteta u ovoj oblasti; 
- Promocija volonterskog rada u zajednici; 
- Podrška i učešće u radu „Mreže snažnih gradova“; 



- Forum je zajedno sa školama i lokalnom upravom uz aktivno učešće učenika inicirao aktivnosti 
organizovanja proslave završetka školske godine za maturante u ljetnoj bašti ; 
- Forum je inicirao uklanjanje grafita neprimjerenog sadržaja sa fasada i drugih površina u 
gradu; 
- Na sjednicama Foruma isticani su problemi ulične rasvjete i začepljenja odvoda u gradu i 
pokrenuta je inicijativa kod nadležnih institucija da se ti nedostaci otklone; 
- Forum je inicirao i ostale aktivnosti od značaja za bezbjednost i napredak zajednice 
grada Prijedora; 
 

Rad Foruma za bezbjednost Grada Prijedora je i u ovom izvještajnom periodu bio javan i 
krajnje transparentan. Aktivnosti Foruma, kao i svi doneseni dokumenti i zapisnici sa sjednica 
objavljivani su na web stranici Grada Prijedora i na vrijeme dostavljani Gradonačelniku, 
organima gradske uprave, Policijskoj upravi, institucijama i subjektima koji participiraju u radu 
Foruma. Na sjednicama Foruma omogućeno je, kao i do sada, prisustvo svim zainteresovanim 
medijima. 
 

 
 
 

Predsjedavajući Foruma 
Danko Rauš 


