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Циљ  1.  Успостављање Mониторинг тима за праћење реализације Акционог плана  
 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

1.1. 

 

Успостављање 
Мониторинг тима за 
координацију и праћење 
реализације Акционог 
плана  
 

 

Начелник  
Општине  

 

Одлука Начелника 
Општине о 
формирању 
Мониторинг тима 

 

До 60 дана 
након 
усвајања 
Акционог 
плана  

1.2. 

 

Израда и усвајање 
Пословника о раду 
Мониторинг тима 

 

Мониторинг 
тим  

 

Израђен  
Пословник о раду 
Мониторинг тима  

 

До 60 дана 
након 
формирања 
Мониторинг 
тима   
 

1.3. 

 

Праћење и периодично 
извјештавање  
Начелника Општине   
 

 

Мониторинг 
тим  

 

Периодични  
извјештаји,  

с приједлогом 
закључака 

 

По потреби, 
најмање 
једном 
годишње  

 

 

 

Циљ  2.  Јачање образовања младих, кроз сарадњу образовних институција,  
                јавних институција и организација цивилног друштва (ОЦД)  
 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

2.1. 

 

Јачање васпитне 
компоненте васпитно -  

образовног рада,  

у сврху јачања темељних 
људских вриједности, 
интеркултуралног одгоја, 
образовања за људска 
права и образовања за 
грађанство (демократија)  
 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

 

Педагошке 

институције  

 

 

Донесен  
план активности  

 

 

У року од 
120 дана 
од 
усвајања 
Акционог 
плана   



 

 

2.2. 

 

Интензивирање сарадње 
образовних институција и 
родитеља, кроз заједничко 
учешће у обиљежавању 
одређених празника и 
важних датума и  
активнијег учешћа 
родитеља у креирању 
активности у школи  

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

 

Педагошке 

институције  

 

 

Заједничко 
обиљежавање  
три битна датума;  

Одржане 
минимално двије 
тематске сесије на 
родитељским 
састанцима,  

годишње;  

Извјештај о 
спроведеним 
активностима  

 

Континуи-

рано,  

сваке 
године 

  

2.3. 

 

Планирање заједничких 
активности ученика  
свих основних школа,  

кроз промоцију школског 
спорта, културно - забавних 
и едукативних дјелатности 
у годишњем програму рада 
школа и праћење кроз 
извјештај о реализацији 
годишњег програма рада 
(ГПР)    
 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

 

Педагошке 

институције  

 

Активности 
планиране у ГПР;  

Одржано 
такмичење из  
два спорта;  

Одржана једна 
заједничка 
представа, једна 
заједничка посјета 
некој институцији 
(нпр. Полицији);  

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

 

Континуи- 

рано, 

сваке  

године 

2.4. 

 

Одржавање матурантског 
плеса средњошколаца,  

ради подршке заједничким 
активностима младих и 
њихових родитеља 

 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

 

Педагошке 

институције  

 

 

Одржан 
матурантски плес; 

 

Извјештај о 
спроведеним  
активностима 

 

Континуи- 

рано, 

сваке 
године 

2.5. 

 

Едуковање младих о 
предрасудама и 
стереотипима, као и 
законодавству које 
регулише област 
кривичних дјела 
почињених из предрасуда, 

у циљу превенције 
инцидената мотивисаних 

предрасудама  

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности, 

Педагошке 

институције, 

у сарадњи са 

ОЦД,  

Тужилаштво, 

Судство, 

Полиција   
 

 

Одржана  
минимално  
једна радионица 
годишње у школи; 

 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

Континуи- 

рано, 

сваке 
године   
 



 

 

2.6. 

 

Едукација о посљедицама 
коришћења непримјереног 
говора и говора мржње на 
друштвеним мрежама  

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

Педагошке 

институције, 

у сарадњи са 

Полицијом,  

ОЦД 

 

 

Одржана  
једна радионица 
годишње по 
школи; 

 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

 

2.7. 

 

Обиљежавање 
Међународног дана 
културних различитости, 

у циљу дизања свијести о 
потреби узајамног 
уважавања и поштовања 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 

дјелатности,   

 

Педагошке 

институције,  

у сарадњи са 

ОЦД  

 

 

Одржано 
минимално десет  
манифестација по 
школама,  

по могућности уз 
учешће школских 
секција;  

 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

2.8. 

 

Обиљежавање 
Међународног дана 
толеранције, 

у циљу промовисања 
принципа толеранције  
 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

Педагошке 

институције, 

у сарадњи са 

ОЦД 

 

Одржано 
минимално десет 
манифестација по 
школама, 

по могућности уз 
учешће школских 
секција; 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

2.9. 

 

Укључивање младих из 
маргинализованих група 
становништва у спортске и 
културне активности с 
њиховим вршњацима 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

Педагошке 

институције, 

у сарадњи са 

ОЦД 

 

 

Одржане 
минимално три  
активности 
годишње;  

 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

 

2.10. 

 

Промовисање волонтирања,  

у циљу већег укључивања 
младих у овај процес  
 

 

Организације 
цивилног 
друштва  
(ОЦД)  

Минимално једна 
презентација или 
догађај одржани на 
ову тему годишње;  

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 



 

 

Циљ  3.  Спречавање нелегалног исписивања графита на јавним и приватним  
                објектима на подручју општине Фоча, с посебним освртом на графите  
                који су мотивисани предрасудама   
 

 

Мјера  3.1.  Стварање институционалног оквира  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

3.1.1. 

 

Именовање координатора 
и тима за спровођење 
активности из Акционог 
плана које се односе на 
спречавање нелегалног 

исписивања графита на 
подручју општине Фоча  

 

 

Општина 
Фоча, 
Полиција,  
„Комуналац“, 

ЈП Путеви, 
ОЦД 

 

Одлука о 
именовању  
координатора; 
Одлука о 
именовању тима  

за спровођење 
активности из 
Акционог плана 

 

 

Најкасније 
120 дана 
од 
усвајања 
Акционог 
плана  
 

3.1.2. 

 

Утврђивање надлежности   
и формирање тијела за 
уклањање графита  

 

Комунална 
полиција, 
Полиција,  
„Комуналац“, 

ОЦД  

 

 

Утврђене 
надлежности; 

Формирано тијело 
за уклањање 
графита  

 

Најкасније 
120 дана 
од 
усвајања 
Акционог 
плана   
  

 

 

Мјера  3.2.  Успостављање базе података о графитима  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

3.2.1. 

 

Израда базе података   
о графитима 

 

Координатор, 
Полиција, 
„Комуналац“, 

ЈП Путеви  

 

 

Успостављена  
база података  

 

Континуи-

рано 

3.2.2. 

 

Редовно праћење стања 

 

Координатор, 
Полиција,  
„Комуналац“, 

ЈП Путеви 

 

Запримљене 
пријаве; 

 

Записник о 
уклоњеним 
графитима;  

 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

Континуи-

рано 



 

 

3.2.3. 

 

Освјетљавање вањских 
дијелова јавних установа 
и неосвијетљених 
дијелова града и 
постављање надзорних 
камера  
 

 

Општина 
Фоча, 
Полиција  

Утврђене кризне 
тачке: 

Освјетљење 
постављено у 
складу са 
утврђеним 
кризним тачкама; 

Камере 
постављене у 
складу с 
утврђеним планом 

 

 

Континуи-

рано  

3.2.4. 

 

Обавезивање комуналних 
служби на пријављивање 
графита координатору  

 

Комунална 
полиција, 
„Комуналац“, 

ЈП Путеви 

 

 

Успостављен канал 
комуникације  
за пријаву 

 

 

Континуи-

рано 

3.2.5. 

 

Информисање управника 
зграда и власника о 
одговорности за зграде 

 

 

Комунална 
полиција,  
„Комуналац“, 

средства 
информисања 

 

Минимално један 
састанак годишње 
с представницима 
градских мјесних 
заједница; 

Записник са 
састанка 

 

 

Континуи-

рано  

3.2.6. 

 

Уклањање нелегалних 
графита 

 

Комунална 
полиција, 

„Комуналац“, 

ЈП Путеви, 
ОЦД  

 

Записник о 
спроведеној акцији 

 

Континуи-

рано  
 

 

 

Мјера  3.3.  Санкционисање починилаца  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

3.3.1. 

 

Санкционисање 
починилаца  
(превентивна улога казни) 

 

 

Комунална 
полиција,  
Суд, 
Тужилаштво, 
Полиција 

 

 

Број случајева 
покренутих пред 
судом 

 

Континуи-

рано  
 

3.3.2. 

 

Подршка при 
уједначавању  
судске праксе   

 

Општина 
Фоча, 
 

 

Одржан састанак 
свих релевантних 
актера 

 

Континуи-

рано   
 



 

 

Комунална 
полиција, 
Координатор, 
Полиција, 
Суд, 
Тужилаштво, 
ОЦД 

3.3.3. 

 

Информисање јавности о 
кажњавању починилаца  

 

Општина 
Фоча, 
Комунална 
полиција, 
Координатор, 

Тужилаштво,  

 

Број издатих 
саопштења 

 

Континуи-

рано 

 

 

Мјера  3.4.   Спровођење информативне кампање  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

3.4.1. 

 

Спровођење анкете о 
ставовима грађана о 
писању графита на нивоу 
градских четврти  

 

 

Општина 
Фоча,  
ОЦД 

 

Анкета  
спроведена  

 

До краја 
2023. 

године  

3.4.2. 

 

Едукације јавности о 
графитима 

 

Општина 
Фоча,  
Комунална 
полиција, 
Полиција, 
ОЦД  

 

 

Спроведене 
минимално  
двије едукације 
годишње;  

Извјештај о 
спроведеним 
активностима  

 

Континуи-

рано 

 

 

Циљ  4.  Унапређење међукултуралног разумијевања у локалној заједници  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

4.1. 

 

У склопу манифестација 
Општине Фоча 
одржавање активности 
којима се промовише 
култура различитости 
(нпр. Фестивал 
разноликости, 
гастрономски фестивал   

итд) 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности,  

ОЦД  

 

 

Одржана 
минимално једна 
активност 
годишње; 

 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима  

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 



 

 

4.2. 

 

Одржавање јавних 
манифестација у којима 
се афирмише здраво 
функционисање 
породице и морално - 

етичке вриједности 
друштва 

 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности, 
ОЦД 

 

Одржана 
минимално једна 
манифестација 
годишње; 

Извјештај о 
проведеним 
активностима 

 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

4.3. 

 

Кроз дјеловање 
Међурелигијског вијећа 
оснаживање  
међурелигијског 

дијалога и јачање  
међурелигијских 

садржаја  
 

 

Међурелигијско 
вијеће 

 

Најмање једна 
активност 
годишње; 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

 

 

Циљ  5.  Унапређење рада с медијима, у циљу квалитетнијег преношења порука  
                које подржавају друштвену кохезију  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

5.1. 

 

Едукација и боље 
упознавање медија са 
проблематиком 
инцидената 
митивисаних 
предрасудама 

 

 

Организације 
цивилног 
друштва  
(ОЦД)  

 

Одржана 
минимално једна 
радионица за 
представнике 
медија годишње; 

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

 

5.2. 

 

Афирмација ширењу 
позитивних прича у 
медијима у циљу 
превенције 
непримјереног говора и 
говора мржње на 
друштвеним мрежама 

 

 

Организације 
цивилног 
друштва  
(ОЦД) 

 

 

Одржана 
минимално једна 
радионица за 
представнике 
медија годишње;  

Извјештај о 
спроведеним 
активностима 

 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циљ  6.  Подршка Акционом плану кроз стратешко комуницирање Општине Фоча  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

6.1. 

 

Промоцији активности 
из Акционог плана  
 

 

Одјељење за 
привреду и 
друштвене 
дјелатности, 
Центар за 
култуту и 
информисање 
Фоча 

 

 

Минимално  
двије кључне 
активности 
подржане 
годишње 

 

Континуи-

рано, 

сваке 
године 

6.2. 

 

Приликом израде 
стратешких докумената 
о стратешкој 
комуникацији Општине 
Фоча, уношење 
посебног додатка који 
ће садржати елементе за 
промоцију друштвене 
кохезије  

 

 

Општина Фоча 

 

Стратешки 
документи 

комплетирани 
одговарајућим 
садржајем  

 

Континуи-

рано  

 

 

6.3. 

 

Приликом израде 
промотивних видео 
спотова Општине Фоча, 
промовисање друштвене  
кохезије са афирмацијом 
различитости Општина 
Фоче и идентификација 
начина емитовања у 
медијима 

 

 

Општина Фоча,  

Туристичка 
организација 
Општине Фоча   
 

 

 

Промотивни спот 
израђен 

 

Континуи-

рано  

 

 

 

 

Циљ  7.  Подршка организацијама цивилног друштва у промоцији толеранције и  
               културе различитости  

 

Ред. 
број Активност 

Носилац 
активности 

Индикатори  за 

мјерење  успјеха 
Рок 

7.1. 

Наставак праксе и  
унапређење Општине 
Фоча да се приликом 
јавних позива 
цивилног друштва уз  
постојеће критеријуме,  

 

Општина  
Фоча 

 

Јавни позив 

са споменутим 
критеријумом  
оглашен 

 

Континуи-

рано 



 

 

води рачуна да 
преференцијални 
третман у 
финансирању 
организација цивилног 
друштва имају 
удружења грађана и 
организације који  
спроводе активности  
у превенцији 
инцидената 
мотивисаних 
предрасудама и 
промоцији 
толеранције и културе 
различитости у 
локалној заједници 

 

 

 

 

 

 

Број:  01-022-___/23                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 30. 1. 2023. године                                                     СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                       Срђан  Драшковић   
 

 

 

 

 

 

 


