
На основу члана 30. и 39. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, бр. 97/16), те чл. 36. и 87. Статута општине Градишка („Службени гласник 
општине Градишка“, брoj 4/17), Скупштина општине Градишка на сједници одржаној дана 
22.02.2019. године, донијела је 
 
 

О Д Л У К У 
 

о оснивању Форума за безбједност грађана 
 на подручју општине Градишка 

       
I 

 

Овом одлуком оснива се Форум за безбједност грађана на подручју општине Градишка (у 
даљем тексту: Форум) као савјетодавно тијело Скупштине општине, чији је основни задатак да 
кроз заједничко дјеловање представника јединице локалне самоуправе, републичких 
институција, јавних установа, удружења грађана и невладиних организација, активно ради на 
превенцији и сузбијању криминалитета и других облика асоцијалног понашања. 
 

II 
 

Циљеви и задаци Форума су: 
 
а) заједничко дјеловање представника грађана, локалне заједнице, републичких институција, 
невладиних организација и удружења грађана на превенцији и сузбијању криминалитета и 
других облика асоцијалног понашања, 
 

б) идентификација и дефинисање безбједносних проблема на територији општине Градишка, те 
утврђивање конкретних задатака и активности који ће се проводити на координисан начин, а са 
основним циљем побољшања безбједности грађана на подручју општине Градишка, 
 

в) усвајање програма превенције с циљем дјеловања на уочене проблеме у области 
безбједности и додјела конкретних задатака појединим субјектима с циљем спровођења 
програма, 
 

г) подношење извјештаја о реализацији усвојеног програма превенције и  
 

д) приближавање рада полиције грађанима и повећање безбједности у заједници кроз јачање 
повјерења, партнерски рад и комуникацију. 
                                         

III 
 

(1) Форум за безбједност грађана на подручју општине Градишка чине: 
 

- начелник Полицијске управе, 
- директор ЈУ Центар за социјални рад, 
- шеф одсјека цивилне заштите, 
- старјешина професионалне ватрогасне јединце, 
- директор ЈЗУ Дом здравља, 
- Предсједници актива директора основних и средњих школа на подручју општине 

Градишка, 
- координатор пројекта „Рад полиције у заједници“ у Полицијској управи, 
- комунални полицајац координатор и  
- представници Савјета мјесних заједница, до три представника. 

 
 (2) Предсједник скупштине општине и Начелник општине су чланови форума по функцији. 
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 (3) Чланови Форума могу бити и стручњаци из области безбједности. 
 

 (4) Чланове Форума именује Скупштина општине на приједлог Начелника на период од четири 
године. 
 

(5) Мандат чланова форума везан је за функцију коју обављају, осим у случају  када се ради о 
члановима из става 3. овог члана. 
 

IV 
 

(1) Сједнице форума одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње. 
 

(2) На конститутивној сједници чланови бирају предсједника форума, који предсједава 
сједницама форума. 
 

(3) Форум одлучује већином гласова чланова који присуствују сједници форума. 
 

(4) Форум доноси пословник о свом раду којим се ближе уређују питања од значаја за рад 
форума. 
 

(5) Поред чланова форума сједницама форума могу на позив предсједника прису-ствовати и 
друга лица, представници општинске управе, невладиног сектора и други у зависности од 
дневног реда сједница форума.  
 

V 
 

(1) У вршењу послова из своје надлежности Форум доноси закључке, програме и препоруке 
 

(2) Форум може издавати саопштења за јавност. 
 

(3) Административно техничке послове за потребе форума обавља Стручна служба Скупштине 
општине. 
 

(4)  Средства за рад форума обезбјеђују се у буџету општине Градишка. 
 

VI 
 

О свом раду форум извјештава скупштину најмање једном годишње, а по потреби и чешће у 
зависности од значаја питања која су предмет разматрања на сједницама. 
 

VII 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине 
Градишка“. 
 
 
Број: 01-022-87/19 
Датум: 22.02.2019. године   
Градишка                                                                                 

   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                   
                                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ    
                                                                                 
                                                                                              Миленко Павловић 

 
 
 

 



3 

 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење Одлуке о оснивању Форума за безбједност грађана садржан је у 
члану 30.  Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број 97/16) 
којим је прописано да јединица локалне самоуправе  у оквиру својих надлежности обезбјеђује 
остваривање, заштиту  и унапређивање људских права и слобода грађана и члановима 36. и 
87. Статута општине Градишка којима је прописано да Скупштина општине у обављању 
послова из своје надлежности доноси одлуке. 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 
 
Имајући у виду чињеницу да су криминалитет, малољетничка делинквенција и други облици 
асоцијалног понашања изузетно штетне друштвене појаве постоји неспоран интерес Општине 
да кроз основање Форума за безбједност, којег сачињавају представници јединице локалне 
самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Центра за социјални рад, представници 
образовних, здравствених установа, невладиног сектора и грађана, прати стање у наведеној 
области. 
 Задатак Форума је да кроз мултидисциплинарни приступ разматра проблеме и  предлаже мјере 
којим ће се прије свега превентивно дјеловати на спречавању и сузбијању ових изузетно 
штетних друштвених појава,а што ће свакако допријети побољшању опште безбједности 
грађана на територији општине и свеобухватној заштити људских права. 
 

 

ПРИЈЕДЛОГ 
 

Предлаже се да Скупштина општине усвоји наведену одлуку у предложеном тексту. 
 


