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1. УВОД
Град Добој је једна од 19 јединица локалне самоуправе у Босни и Херцеговини која
се 2013. године прикључила провођењу пројекта „Превенција и борба против кривичних
дијела почињених из мржње“ у сарадњи са Мисијом ОЕБС-а у БиХ, а један од првих
корака у овом пројекту било је формирање Коалиције против мржње „Толерантно и
позитивно из Добоја“.
Од 2013. године па до данас, уз подршку Мисије ОЕБС-а у БиХ, успостављене су
тзв. коалиције против мржње, као неформалне мреже организација, удружења и
појединаца за промоцију толеранције и јачање друштвене повезаности у заједници у 31
општини и граду широм БиХ
Коалиције против мржње су циљано формиране у оним јединицама локалне
самопураве у којима постоји значајнији удио повратничког становништва и самим тим
повећан потенцијал за појаву међу-етничких тензија, инцидената и кривичних дјела
мотивисаних мржњом. Треба нагласити да се коалиције против мржње у свом дјеловању
не ограничавају само на изазове узроковане међуетничким или вјерским подјелама, већ
настоје превентивно и корективно дјеловати на све појаве које могу довести до
маргинализације одређених друштвених група и стварање услова погодних за настајање
подјела у заједници, а у крајњим консеквенцама и јачање насилног радикализма,
екстремизма и тероризма. Одсуство друштвене кохезије, тј. повезаности у заједници има
своје непожељне, не само безбједносне, него и социо-економске посљедице по локалну
заједницу. Да би коалиције против мржње што потпуније реализовале свој потенцијал за
јачање друштвене повезаности, од виталне важности је њихова сарадња и партнерство са
локалним властима.
Убрзо по оснивању 2013, Коалиција против мржње „Толерантно и позитивно из
Добоја“ (Коалиција ТПД) је успоставила сарадњу са локалним властима, започела
проводити активности на превенцији мржње и промоцији толеранције, и заједно са
Градом започела активности на изради Плана за кохезивну заједницу, као
институционалног оквира за партнерство и заједничко дјеловање на превенцији мржње и
јачању друштвене повезаности у заједници. Израда Плана је била прекинута
катастрофалним поплавама 2014. и одређеним политичким и међуетничким
турбуленцијама након поплава, па је план завршен тек 2015. године и потписан од стране
градоначелника. Приликом израде и доношења Плана, Градоначелник је дана 21.05.2015,
донио и Упутство о поступању локалне заједнице у случају појаве инцидената
мотивисаних мржњом, које се редовно примјењује. Треба напоменути да је од почетка

сарадње Града и Коалиције, уз подршку Мисије ОЕБС-а, забиљежен тренд смањења броја
инцидената мотивисаних мржњом, тако да у задње двије године практично и није било
инцидената из мржње забиљежених у Добоју.
Тренутно задовољавајуће стање, међутим, не значи да не постоји потреба за
систематичним приступом јачању кохезије у заједници, већ налаже одређене промјене у
приступу тој проблематици како би се осигурала трајност и одрживост тренутног
повољног стања на локалном нивоу, наспрам бројних изазова и пријетњи везано за општу
политичку и социо-економску климу у земљи. Стога, овај ревидирани План за кохезивну
заједницу има за циљ да узме у обзир релевантне промјене које су настале у протеклом
пероиду, укључујући и недавне промјене руководства Града, као и проширење чланства
Коалиције, и да дефинише активности које би у наредном једногодишњем периоду
доприносиле даљем јачању друштвене повезаности у граду Добоју. Усвајањем Плана од
стране Скупштине града и обезбјеђењем финансијских средстава за његову реализацију,
јача се локално власништво над овим процесима и одрживост постигнутих резултата.
Град Добој, као и у многим другим областима живота и рада, примјер је за друге
средине, те усвајањем оваквог документа шаље позитивну поруку како својим грађанима,
тако и другим срединама у Републици Српској и БиХ, да слиједе његов примјер.
Коалиција „Толерантно и позитивно из Добоја“, формирана је 23. априла 2013. а
данас Коалицију чини 14 невладиних организација и то:
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Коалиција ТПД има своју мисију и визију, које одређују њене правце дјеловања.
Мисија: Јавно осуђивати све облике испољавања мржње у заједници, промовисати
толеранцију, дијалог и изградњу повјерења међу појединцима и заједницама.
Визија: Град Добој као средина у којој се сви грађани и заједнице осјећају равноправно,
сигурно и слободно.
Коалиција „Толерантно и позитивно из Добоја“ поштује принципе толеранције,
коегзистенције и поштовања различитости и заједничким активностима дјелује на
превенцији и сузбијању кривичних дјела и инцидената почињених из мржње и предрасуда
у Добоју.
2. ТЕРМИНОЛОГИЈА
Мржња је људски осјећај којег карактеришу снажне негативне емоције усмјерене према
одређеном појединцу или одређеној групи у друштву. Кривична дјела почињена из мржње
су дјела заснована на предрасудама. Ова дјела се дешавају свуда, ниједно друштво није
отпорно на посљедице предрасуда и нетрпељивости. Борба против злочина и инцидената

почињених из мржње је од изузетне важност у пост-ратном и мулти-ентичком друштву
какво је у Босни и Херцеговини.
Кривична дјела и инциденти почињени из мржње имају снажнији утицај на жртве него
“обична” кривична дјела. Она шаљу поруку цијелој заједници. Порука је да се тим
заједницама ускраћује право да буду дио друштва.
Инцидент мотивисан мржњом је 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 одређене државе. Дакле, и инциденти мотивисани мржњом
као и кривична дјела мотивисана мржњом су мотивисани 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. Обзиром на то да
инциденти мотивисани мржњом могу бити претеча озбиљнијим кривичним дјелима,
евидентирање
инцидената такође може бити корисно за доказивање контекста
узнемиравања, те може служити као доказ ескалације образаца насиља.
Кривична дјела почињена из мржње су кривична дјела почињена са основним мотивом
нетолеранције или предрасуде против одређене групе у друштву. Они имају за циљ не
само индивидуу као жртву, него цијелу групу којој он или она припадају и представљају.
Они шаљу јаку поруку нетолеранције према тој групи, изјављујући да они нису добро
дошли у тој заједници.
Кохезија заједнице представља капацитет друштва да обезбиједи благостање за све своје
чланове, управљајући разликама и подјелама а минимизирајући диспаритете и
избјегавајући маргинализацију. Друштвена кохезија је суштински услов за демократску
безбједност и одржив развој. Подијељена и неједнака друштва нису само неправедна, него
не могу гарантовати дугорочну стабилност.

3. ПРАВНИ ОКВИР
Кривични закон Босне и Херцеговине
„Ко јавно изазива или распирује националну, расну или вјерску мржњу, раздор или
нетрпељивост међу конститутивним народима и осталима, као и другима који живе у
Босни и Херцеговини, казниће се казном затвора од три мјесеца до три године“
Кривични законик Републике Српске
„Кривично дјело из мржње је дјело извршено у потпуности или дјелимично због расне,
националне или етничке припадности, језика, вјерског увјерења, боје коже, пола или
сексуалног опредјељења, здравственог статуса или родног идентитета неког лица“
Међународни стандарди
• Међународни пакт о грађанским и политичким правима

•
•
•
•
•

2. Европска конвенција о људским правима и основним слободама
УН Декларација о људским правима
УН Конвенција о укидању свих врста расне дискриминације
Одлуке Министарског савјета ОЕБС-а
УН Конвенција о правима особа са инвалидитетом

Врсте дјела мотивисаних предрасудама / мржњом
• Увреде, понекад праћене физичким нападом
• Скрнављење надгробних споменика; оштећење богомоља (разбијање прозора,
графити)и др.
• Графити увредљивог садржаја
• Оштећење приватне имовине
• “Нереди, насиље, увреде и симболи везано за спортске манифестације”
• Инциденти који се дешавају везано за комеморацијама жртвама рата
4. АКТЕРИ
Кроз досадашње активности на превенцији мржње и јачању друштвене повезаности били
су укључени различити актери који у већој или мањој мјери могу доприњети остварењу
циљева Плана. Носиоци провођења овог Плана ће кроз своје активности настојати
укључити и све остале релевантне актере.
▪

Удружења грађана - Према Закону о удружењима и фондацијама РС „Удружење је
сваки облик добровољног повезивања више физичких или правних лица ради
унапређења или остваривања неког заједничког или општег интереса или циља, а чија
основна сврха није стицање добити.“ Обзиром да су удружења тзв. „трећи сектор“
одмах иза јавног и приватног, њихов значај је немјерљив јер су „коректив“ свих
негативних појава у друштву. Само заједничким дјеловањем свих удружења, без
обзира на област дјеловања, може се постићи основни циљ, а то је кохезивност и
толерантност заједнице.

▪

Градска управа Града Добоја на челу са градоначелником - Службеници градске
управе на челу с градоначелником у обављању својих послова и задатака дужни су се
придржавати одређених принципа као што су: одговорност, честитост,
транспарентност, ефикасност, економичност. Поштујући наведене принципе,
промовише се идеал службеника и истовремено показује посвећеност јавним
интересима што све скупа доприноси превенцији инцидената мотивисаних
предрасудама.

▪

Одборници - Одборници Скупштине града Добој усвојили су Кодекс понашања. Овим
Кодексом одборници промовишу етичке принципе и стандарде свог понашања како
би мандат остварили у најбољем интересу свих грађана Добоја. У међусобној

комуникацији и уопште са јавношћу, одборници су дужни да иступају са уважавањем
и поштовањем, избјегавајући коришћење израза који могу вријеђати или омаловажати
друге личности или групе, на тај начин поштујући једнака права свих са уважавањем
њихових личности и увјерења. Одборници су се усагласили да ће надзирање примјене
Кодекса обављати Етички одбор. До сада није забиљежен случај кршења Кодекса од
стране одборника путем говора мржње.
▪

Школе – Школа је образовно-васпитна установа у којој учитељи, наставници и
професори, по унапријед утврђеном плану и програму, преносе знања млађој
генерацији. Према својој васпитној улози, школа се, после породице, сматра
најважнијом институцијом у којој се одвија процес социјализације. Оно што школа
може урадити је увођење правила понашања у школи, подучавање разних програма и
потицање активности, индивидуална подршка дјеци под ризиком да постану
извршиоци кривичних дјела, подршка дјеци жртвама кривичних дјела као и обука
особља школе.

▪

Полиција - Заштита личне безбједности и осталих Уставом загарантованих права
сваког грађанина, представља један од најважнијих задатака демократске државе.
Полиција, у складу са Уставом, Законом и својим надлежностима, обавља
послове и активности на пројекату „Рад полиције у заједници“, партнерство између
полиције и друштвене заједнице, као и друге активности у надлежности полиције.
Борба против криминала, кривичних дјела почињени из мржње, нарочито у
превентивном смислу, нема великих шанси за успјех, уколико се у ту борбу не укључи
локална заједница, невладине организације тј. сами грађани.

▪

Правосудне институције – Када говоримо о правосудним институцијама битно је
имати у виду, а обзиром на сврху и територијалну заступљеност пројекта, да под тим
појмом подразумијевамо Окружни суд у Добоју, Основни суд у Добоју и Окружно
тужилаштво у Добоју. Једна од функција кривичног права је остваривање генералне и
специјалне превенције, што је од изузетне важности за провођење овог пројекта. Под
генералном превенцијом се подразумјева да ће санкционисање одређеног негативног
понашања, у нашем случају кривичних дјела из мржње, бити постигнут утицај на
општу јавност да се не врше дјела те врсте, док се под специјалном превенцијом
подразумјева да ће санкција за почињено кривично дјело из мржње утицати на
починиоца да у будућности не понови вршење кривичних дјела из мржње.
❖ Судови штите права и слободе загарантоване Уставом Босне и Херцеговине,
Уставом Републике Српске и законом, те обезбјеђују уставност и законитост
и осигуравају јединствену примјену закона, равноправност и једнакост свих
пред законом.
❖ Тужилаштва су самостална државна тијела Републике Српске, која у оквиру
права и дужности предузимају законом одређене мјере у погледу истражних

радњи и гоњења потенцијалних починилаца кривичних дјела, и улажу
правна средства за заштиту законитости и уставности.
▪

Центар за метнално здравље – ЦМЗ је савремена службу која функционише у
оквиру Дома здравља и која се бави заштитом и унапређењем менталног здравља
грађана. Улога ЦМЗ Добој у овом пројекту огледала би се у превентивном раду на
откривању узрока насиља, појавних облика насиља, борби против предрасуда, као и
терапеутски рад са насилиницима и потенцијалним насилиницима. У исто вријеме
радило би се на промовисању асертивности као пожељне вјештине, а у циљу јачања
генералних комуникацијских вјештина и омогућавања да се личне потребе и ставови
изражавају јасно, без насиља и без угрожавања других.

▪

Спортски клубови - Основна функција Градског спортског савеза је омасовљавање,
унапређење и афирмација рада спортских клубова, савеза и друштава, као и газдовање
спортским објектима у граду, а све у циљу што масовнијег и квалитетнијег бављења
спортом и физичком културом грађана Добоја уопште. Једна од активности кампање
“Стоп насиљу на спортским приредбама“ која се већ проводила с циљем превенције и
спречавања настајања различитих облика друштвено неприхватљивог и против
законитог понашања навијача на спортским приредбама. Ову активност су проводили
Министарство унутрашњих послова и Министарство породице, омладине и спорта
Републике Српске. Учешће Спортског савеза града Добоја на овом пројекту огледао
се у признању подршке при организовању округлих столова за преставнике клубова и
њихове навијачке групе, са циљем превенције борбе против кривичних дјела
почињених из мржње.

▪

Политичке партије – Политичка странка или политичка партија је друштвена
организација која има за циљ спровођење одређене државне политике, утемељене на
одређеној идеологији или економским интересима. Као што је познато, утицај
политичких партија грађани посебно осјете у вријеме предизборних кампања, а
неријетко и у редовном раду локалног парламента. Због тога је врло важно да рад
сваке политичке партије буде јаван и транспарентан како би се створила могућност
подизања повјерења грађана у политички систем и политичко дјеловање.

▪ Утицајни појединици – Својим дјеловањем дају позитиван примјер у заједници и
широј јавности и имају могућност да утичу на одређене структуре и омогућују
подршку.
▪ Међурелигијски савјет - Међурелигијски савјет и вјерски лидери који чине
Скупштину МРС-а су веома битни у овом пројекту, јер су препознали проблем честих
напада на вјерске објекте. У том смислу, МРС је покренуо посебан пројект који се
бави праћењем напада на вјерске објекте. Напад на неки вјерски објект често је напад
на симболе и може се доживјети као напад на цијелу заједницу и грађане који ту живе.
Веома је битна реакција локалне заједнице у којој се догодио напад. Стога, МРС

потиче локалне заједнице да тај чин осуде како би се послала јасна порука да се такве
ствари не догађају у будућности.
▪ Форум безбједности – 23.11.2006. године у Добоју је одржан оснивачки састанак
Форума за безбиједност грађана. Циљ оснивања Форума је да се код грађана
подстакне свијест о потреби да се на организован начин утиче на побољшање
квалитете живота у локалним заједницама. Путем Форума за безбиједност грађана,
чланови локалне заједнице могу, преко својих представника, иницирати и утицати на
рјешавање уочених безбједоносних проблема, укључујући и проблематику из других
подручја живота. Посебан допринос Форума је излазак у јавност и осуда почињених
инцидената, као и рад са полицијом и њиховим пројектом „Рад полиције у
заједници“ који подразумјева одржавање са предавања по школама и мјесним
заједницама.
▪

Организоване групе тинејџера и адолсцената – Тинејџери се организују кроз групе
у школи/Савјети ученика, на факултету/Савези студената, кроз навијачке групе, групе
по насељима у којима живе, музичке, фолклорне, групе истих интересовања.....итд.
Обзиром да је у периоду одрастања и адолесценције веома важна припадност групи,
управо припадност „позитивним“ или „негативним“ групама имају значај за рад са
младима, јер појединац веома често прати и слијепо примјењује правила понашања
групе иако зна да су асоцијална. Управо за рад на превенцији инцидената и кривичних
дјела почињених из мржње потребно је „придобити“ „вође“ групе јер ће, угледајући се
на њих и о остали чланови „копирати“ њихово понашање. Када организоване групе
тинејџера и адолесцената тј. њихове вође или лидери постану активни партнери у
превенцији и борби против инцидената и кривичних дјела почињених из мржње,
бићемо на добром путу да се смањи број ових асоцијалних дјела.

▪

Медији – Утицај и значај медија на праћењу и извјештавању одређених догађаја је
опште познат, нарочито када се дешавају негативне појаве у заједници. Нажалост,
медијска извјештавања већ одређени временски период прати епитет
„сензационализма“ јер „црна хроника“ и негативни примјери из локалних заједница
праве тираже писаним медијима и повећавају гледаност ТВ станицама. Међутим,
веома је важно имати медије за савезнике и често их користити и онда када се
припремају и реализују превентивне активности и позитивни примјери у пракси нпр.
спречавања инцидената, осуде и реакције грађана, утицајних појединаца, локалне
власти....итд.

▪ Родитељи - Породица је темељ друштвене заједнице и она има веома важну улогу у
васпитању, а то је најделикатнији и најзначајнији процес у коме се формира личност
дјетета кроз усвајање одређеног система вриједности и односа према другим
члановима породице и друштва, према самом себи и властитим обавезама. Васпитање
дјеце је »утискивање« постојећих образаца за неко будуће вријеме у коме ће се ти
обрасци сигурно примјењивати, а што значи да ће у већој или мањој мјери бити

непромјенљиви. Васпитање је двосмјеран процес у коме се не формирају само дјеца
већ и родитељи.
5. СТАТИСТИКА
Мисија ОЕБС-а у БиХ, ослањајући се на податке и информације добијене од локалне
управе, полиције и коалиција против мржње, прати стање у локалним заједницама, па тако
и у Добоју, по питању учесталости инцидената из мржње и реакција локалних актера на
исте. На основу тих података, од 2013. године закључно са доношењем овог акта, у Добоју
су забиљежена 23 инцидента мотивисана мржњом, од којих је код 16 забиљежена реакција
локалних актера, било у форми јавне осуде од стране Коалиције и/или локалних власти,
било у форми конкретних радњи на уклањању увредљивих графита или порука од стране
надлежних служби.
Уочљив је тренд смањења учесталости и тежине инцидената мотивисаних мржњом у
Добоју од времена формирања Коалиције ТПД и успостављања њене сарадње са градском
управом, тако да се оправдано може сматрати да је ангажман Коалиције ТПД уз подршку
и сарадњу са Градом и Мисијом ОЕБС-а у БиХ у одређеној мјери допринио томе да 2018.
и 2019. години у Добоју није било пријављених инцидената мотивисаних мржњом.
6. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРОБЛЕМА – ОДРЕЂИВАЊЕ ОБЛАСТИ
ДЈЕЛОВАЊА
Од времена прикључења Града пројекту „Превенција и борба против кривичних дијела
почињених из мржње“, те успостављања коалиције ТПД и њене сарадње са локалним
властима па до данас, ситуација по питању друштвене кохезије у Добоју је значајно
еволуирала, а у складу са тим и активности Коалиције. У првим годинама била је
израженија потреба за корективним активностима као што су јавне осуде почињених
инцидената из мржње или прекречавање увредљивих графита, што је често носило и
опасности конфронтације активиста Коалиције са разним хулиганским групама.
Смањењем учесталости инцидената из мржње, Коалиција се, у сарадњи с Градом и уз
подршку Мисије ОЕБС-а, у већој мјери оријентисала на превентивне активности у смислу
промоције толеранције, едукације, подизања свијести, као и праћење ситуације у
заједници. Захваљујући мрежи својих активиста и присутности у заједници, Коалиција је
била у стању да препозна потенцијално инцидентне ситуације у раним фазама и
благовремено дјелује. Типичан примјер је рано уочавање увредљивих графита, при чему
би активисти пријављивали ове појаве надлежним службама, које би их уклањале прије
него што би те поруке путем медија и друштвених мрежа узнемириле ширу јавност.
Тренутно, увредљиви графити остају једина форма изражавања мржње, али не на мјестима
и на начине које би изазивали већу узнемиреност грађана. Ипак, увредљиве графите
нипошто не треба тривијализовати јер постоје озбиљне студије које указују на то да

вулгарни или увредљиви графити, као и други облици комуналног нереда и запуштености,
потичу повећање вандализма и урбаног криминалитета1.
Друга област дјеловања Коалиције и Града као носилаца провођења овог Плана је јачање
аналитичких капацитета Коалиције у смислу мјерења и праћења социјалне кохезије у
заједници у сврху раног упозорења на појаве које би могле водити подјелама,
дискриминацији или отуђењу било које друштвене групе. У том смислу Коалиција ТПД
има значајну предност над сличним коалицијама у другим локалним заједницама;
чланство Коалиције обухвата већину, ако не и све друштвене групе у Добоју које би се у
одређеним околностима могле осјетити рањивим или маргинализованим, што даје
одличну полазну основу за релевантно мјерење и праћење стања кохезије у заједници. При
томе се Коалиција и Град неће ограничавати само на адресирање етничких и вјерских
подјела, него ће кроз овај план обухватити и активности које спречавају подјеле,
маргинализацију и дискриминацију и по другим основама (родним, економским,
здравствено-социјалним, итд.). Такође, овај План има за циљ да промовише грађански
ангажман, активизам и волонтеризам, нарочито код младих.
Коалиција ТПД је идентификовала и неке конкретне проблеме, а то су:
▪ Недовољно разумијевање посљедица појаве инцидената мотивисаних мржњом и
предрасудама од стране појединаца и институција;
▪ Неразвијена свијест о значају изградње толерантног друштва и борбе против
дискриминације;
▪ Недовољан број едукативних програма и садржаја о грађанском активизму,
друштвеној повезаности и превенцији мржње;
▪ Недовољна повезаност релевантних актера у заједници;
▪ Опасности од ширења мржње кроз виртуелни свијет (Интернет) и могућност
преливања у стварни свијет.
На основу иднетификованих проблема одређене су приоритетне области дјеловања, и
то:
• Јачање координације и комуникације између Града и Коалиције ТПД;
• Јачање аналитичких капацитета Коалиције ТПД за праћење друштвене повезаности у
заједници;
• Подизање свијести међу институцијама и грађанима о важности друштвеног
повезивања;
• Јачање повјерења међу различитим потенцијално међусобно супротстављеним
друштвеним групама;
• Јачање повјерења друштвених група и грађана у институције;
• Јачање свијести о потребама и положају маргинализованих и рањивих друштвених
група.

1

Теорија разбијеног прозора – Џејмс К. Вилсон и Џорџ Л. Кеплинг

7. ГОДИШЊИ ПЛАН АКТИВНОСТИ
Активности
Прикупљање
информација о
инцидентима
мотивисаним мржњом

Временски
оквир

Финансијска
средства

Одговорне
особе/групе/институције
Коалиција ТПД

Континуирано

Нису потребна

Градска управа
Организације цивилног
друштва

Поступање по усвојеном
Упутству у случају појаве
Континуирано
инцидената мотивисаних
мржњом

Кабинет градоначелника,
Нису потребна

Састанци Коалиције ТПД
са Градском управом

Квартално

Годишњи састанак
Коалиције ТПД са
градоначелником

Годишње

Емитовање емисије на
локалном радију о темама
релевантним за
друштвену повезаност

Периодично –
задња субота
у мјесецу

Нису потребна

Едукације – подизање
капацитета Коалиције и
службеника градске
управе

Два пута
годишње

750 КМ

Мјерење и анализа кроз
анкетирање и фокус групе
о стању друштвене
повезаности у Добоју

Једном
годишње

750 КМ

Ажурирање годишњег
плана активности у
складу са извршеном
анализом

Једном
годишње

Нису потребна

Нису потребна

Стручна служба
Скупштине града и
начелници Одјељења
Град – Одсјек за
друштвене дјелатности,
Коалиција ТПД

Нису потребна

Кабинет градоначелника,
Коалиција ТПД
Градска управа,
РТВ Добој,
Коалиција ТПД
Градска управа,
Коалиција ТПД,

Коалиција ТПД

Градска управа,
Коалиција ТПД

Активности

Временски
оквир

Финансијска
средства

Учешће представника
Коалиције ТПД у раду
Форума безбједности

Континуирано

Нису потребна

Обиљежавање Свјетског
дана културне
разноликости за дијалог и
развој

21.мај

500 КМ

Обиљежавање
Међународног дана мира

21.септембар

1.000 КМ

Обиљежавање
Међународног дана
толеранције

16.новембар

1.000 КМ

Подршка пројектима и
иницијативама Коалиције
ТПД које промовишу
толеранцију и друштвену
кохезију кроз спорт,
умјетност или културу

Континуирано

1.000 КМ

Подршка пројектима и
иницијативама Коалиције
ТПД који промовишу
друштвену кохезију кроз
афирмацију рањивих
друштвених група

Континуирано

1.000 КМ

Одговорне
особе/групе/институције
Форум безбједности
Коалиција ТПД
Коалиција ТПД и
градска управа
Коалиција ТПД и градска
управа
Коалиција ТПД и
градска управа

Коалиција ТПД и
градска управа

Коалиција ТПД и
градска управа

Планиране активности ће бити финансиране из буџета Града Добој у укупном износу од
5.000 КМ, као и из средстава других заинтересованих донатора.

Број: -___________ /19
Добој,_____________год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Сања Вулић

