РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА РИБНИК

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA RIBNIK

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

SKUPŠTINA OPŠTINE

Раде Јованића бб, 79288 Рибник, Тел/факс: 050/430-072, Е-mail: skupstina@opstinaribnik.org, www.opstinaribnik.org,

На основу члана 30.Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС” бр. 101/04;
42/05; 118/05), члана 37. Статута општине Рибник (“Службени гласник општине Рибник”
бр.14/05), Скупштина општине Рибник је на 3. (трећој) редовној сједници одржаној
31.01.2013. год. донијела:

ОДЛУКУ
о оснивању Форума за безбједност грађана општине Рибник
Члан 1.
Форум за безбједност грађана општине Рибник (у даљем тексту : Форум) оснива се
ради заједничког дјеловања представника локалне заједнице, државних институција и
јавних установа и невладиних организација на превенцији и сузбијању криминалитета и
других облика асоцијалног понашања.
Члан 2.
У Форум за безбједност грађана општине Рибник именују се :
1. командир Полицијске станице Рибник
2. директор Центра за социјални рад
3. начелник општинског штаба Цивилне заштите
4. директор Дома здравља Рибник
5. директори основних школа на подручју општине Рибник
6. директор Средњошколског центра
7. комунални полицијац
8. директор ШГ Рибник
9. предсједници Савјета Мјесних заједница на подручју општине Рибник
10. координатор пројекта “ Рад Полиције у заједници” у Полицијској станици Рибник
Предсједник Скупштине и Начелник општине чланови су Форума по функцији коју
обављају.
Мандат чланова Форума је везан за функцију коју обављају, тако да у случају
престанка функције истовремено престаје и чланство у Форуму.
Члан 3.
Циљеви и задаци Форума:
− заједничко дјеловање представника локалне заједнице, државних институција и
јавних установа и невладиних организација на превенцији и сузбијању
криминалитетета и других облика асоцијалног понашања.
− идентификација и дефинисање безбједносних проблема на територији општине
Рибник, посвећивање приоритетне пажње тим проблемима и проналажење рјешења
која ће се проводити на координисан начин,а који ће побољшати безбједност,
квалитет живота и економски просперитет локалне заједнице;
− одређивање праваца развоја превентивне стратегије и подјела појединих овлашћења

− усвајање програма превенције којима се дјелује на поједине безбједносне проблеме
− прописивање обавеза појединим субјектима који се тичу усвојених програма
превенције у циљу сузбијања и отклањања појединих безбједносних проблема
− подношење извјештаја у погледу резултата програма превенције
− приближавање грађана раду полиције у повећању степена безбједности у локалној
заједници, кроз јачање повјерења, партнерски рад и комуникацију.
− формирање одбора и радних група у оквиру Форума који су специјализовани за
развој и реализацију појединих пројеката превенције којима се дјелује на поједине
безбједносне проблеме
Члан 4.
Сједнице Форума одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње.
Радом Форума предсједава и руководи предсједник Форума, којег на првој сједици
бирају чланови форума из својих редова.
Форум одлучује већином гласова приситних чланова Форума.
Члан 5.
По позиву предсједника Форума сједницама Форума могу присуствовати
представници Администартивне службе општине Рибник, стручни или научни радници из
одређене области, представници удружења грађана и грађани.
Члан 6.
У вршењу послова из своје надлежности Форум доноси: закључке, програме
(Програм рада и друге програме), Пословник о раду, а може издавати и саопштења за
јавност.
Ради рјешавања конкретних или актуелних проблема у заједници Форум може, из
реда својих чланова, именовати радне групе или одборе.
Пословником о раду Форума ближе се уређују питања значајна за рад Форума.
Члан 7.
Административно- техничке послове за потребе Форума обављаће се Стручна
служба Скупштине општине.
Средства за рад Форума обезбјеђује се у буџету општине Рибник.
Члан 8.
Форум је дужан да Скупштини поднесе Годишњи извјештај о раду и према потреби
да обавјештава Скупштину о свом раду и о питањима која су од посебног значаја.
Члан 9.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Рибник”.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука о оснивању Форума за
безбједност општине Рибник бр. 02-21-2/08 од 09.07.2008. год.(“Службени гласник општине
Рибник бр. 3/08)
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