Број: 03/17
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у великој сали Градске управе, 06.07.2017. године, са почетком у 13:00 часова.
Присутни:
Драгана Малић – представница средњошколског образовања и предсједница Форума,
Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите и замјеник предсједника Форума,
Инђић Зоран – Полицијска управа Приједор, Горан Драгојевић – потпредсједник
Скупштине Града, Раденка Карајица – представник НВО, Сања Муњиза – представник
основног образовања, Драгица Вукмир Вујановић – Општа болница Приједор,
Босанчић Младен – Комунална полиција, Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне
заједнице; Данко Рауш – Центар за социјални рад, Здравко Остојић – Одјељење за
друштвене дјелатности, Вујмиловић Милорад - представник Одјељења за стамбено
комуналне послове, протојереј Младен Мајкић – представик Српске православне цркве,
Сеад Јакуповић – предсједник Скупштине Града, Стојановић Младен – представник
ТВЈ, Даворин Шикман – представник Арцелор Митала, Милош Ковачевић –
представник Станице полиције за безбједност саобраћаја, Горан Лазић – представник
Полицијске станице ПД-1.
Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
2. Усвајање записника са прошлог састанка
3. Спровођење активности субјеката у локалној заједници у вези са планом
интегритета
4. Анализа спровођења активности у реализацији Плана превенције инцидената и
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда 2017.-2021. године
5. Новоидентификовани проблеми
6. Остала питања

1. Поздравна ријеч и увод у састанак
Предсједница Форума Драгана Малић поздравила је присутне чланове Форума и госте,
те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са сједнице Форума од 27.04.2017. године
Записник са прошлог састанка Форума, број 02/17. од 27.04.2017. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.

3. Провођење активности субјеката у локалној заједници у вези са планом
интегритета
Извјестлац по овој тачки дневног реда био је Зоран Инђић испред Полицијске
управе Приједор.
Он је нагласио да је комисија за спровођење стратегије за борбу против
корупције у Републици Српској током 2015. године донијела правила за израду,
доношење и спровођење планова интегритета у РС. Министарство правде и
Министарство унутрашњих послова Владе РС су израдили приручник за израду
планова интегритета и током 2017. године реализовали обуку координатора у
различитим секторима као што су образовање, здравствене установе и јавна предузећа.
Динамички план активности на реализацији плана интегритета МУП-а РС за
2017. годину сачињен је на нивоу МУП-а , а предвиђене мјере и активности из плана се
спроводе у свим организационим јединицама на нивоу полицијске управе Приједор.
Дана 08.06.2017. године у просторијама Полицијске управе Приједор одржан је
састанак фокус групе коју чини 10 представника организационих јединица ПУ
Приједор на коме је извршена непосредна идентификација ризика за нарушавање
интегритета са којима се запослени сусрећу у свом свакодневном раду, те коруптивни
ризици који се могу појавити у процесима рада полиције. Кроз одржавање редовних и
ванредних ПРЕС конференција за медије и кроз саопштења за јавност, благовремено се
извјештавало, како о антикоруптивним мјерама и активностима полицијских
службеника, тако и о појединачним случајевима откривених и документованих
коруптивних кривичних дјела.
План интегритета МУП-а РС представљен је на пријашњим сједницама Форума
за безбједност заједнице града Приједора, а План интегритета Градске управе на
данашњој сједници члановима Форума представила је Мирјана Остојић, координатор
ове активности у Градској управи Приједор.
Иста је нагласила да су Планом интегритета прецизно Градске управе
дефинисани процеси рада у којима постоје евентуални ризици од корупције, а посебно
у секторима запошљавања, јавних набавки и издавања грађевинских дозвола. У
документу су такође предложене конкретне мјере за унапређење процеса рада од којих
су неке већ реализоване као што су увођење интерне ревизије у области потрошње
буџетских средстава, електронска евиденција и праћење предмета и неки други.
Милан Гламочанин је истакао да су ово резултати институција које су донијеле
планове интегритета, а које је Форум за безбједност покренуо прије неколико година и
да се квалитет тадаашњих приједлога огледа управо у планском и систематском
приступу Форума овој проблематици који сада даје конкретне резултате.
Форум је позвао и друге институције са подручја града које су прошле
одговарајућу обуку да приступе изради и доношењу властитих планова интегритета и
речено је да ће Форум за безбједност у континуитету на наредним сједницама пратити
доношење ових докумената и представљати и афирмисати постигнуте резултате сваке
институције у овој области.

4. Анализа спровођења активности на реализацији Плана превенције инцидената
и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда:
Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Драшко Ђенадија. Исти је наглсио
да је:
- 25.маја 2017. одржан је у организацији мисије Осц-е округли сто на тему
Спречавање инцидената и очување стабилности у Приједору. Учешће на
овом састанку узели су поред највиших представника ОСЦ-а у БиХ,
Градоначелник града Приједора, представници Градске управе, Скупштине
Града, Полицијске управе Приједор, Окружног јавног тужилаштва,
Окружног и Основног суда, Форума за безбједност заједнице, коалиције
Прва толеранција и представници вјерских институција.
Овај догађај био је прилика за све релевантне субјекте да размјене своје
ставове и искуства у превазилажењу потенцијалних инцидената који могу да
утичу на безбједносну ситуацију у Приједору. На састанку су донесене
слиједеће препоруке:
1. Потребно је наставити са редовним одржавањем састанака свих
релевантних субјеката у циљу превенције инцидената и очувања
стабилности у заједници.
2. Потребно је наставити са реализацијом Акционог плана превенције,
усвајањем позитивне праксе сачињавања извјештаја о реализацији Плана
на кварталном нивоу уз информисање носилаца активности. Извјештаје
ће обједињавати Одјељење за друштвене дјелатности Градске управе.
3. Потребно је наставити са подизањем свијести јавности о кривичним
дјелима почињеним из мржње и њиховим последицама залажући се за
брзе реакције и осуде од стране органа власти и цивилног друштва у
борби против оваквих дјела.
4. Потребно је у оквиру превентивног дјеловања кроз рад Форума за
безбједност и коалције Прва толеранција
осталим невладиним
организацијама, мјесним заједницама и вјерским организацијама
промовисати значај раног упозорења у смислу правовременог
обавјештавања полиције о најавама свих већих окупљања у току
туристичке сезоне као и добијање повратне информације о оствареним
контактима са дијаспором, а у сврху брзог реаговања надлежних
институција.
5. Потребно је појачати сарадњу са невладиним сектором у сузбијању и
уклањању говора мржње на интернету, у смислу превентивних
активности и планског рада са дијаспором, а посебно са младима, у циљу
спречавања писања и уклањања графита посебно оних увредљивог
садржаја.
6. Потребно је охрабрити улогу медија који имају велики значај и утицај на
сузбијање говора мржње афирмисањем позитивних примјера , ширења
позитивних прича и промоције суживота и толеранције.
7. Уколико је могуће, саставити писмо добродошлице Градоначелника и
Предсједника Скупштине Града које би се у форми брошуре или флајера

дијелило у згради Градске и Полицијске управе и тако било доступно
свим онима који долазе у град Приједор.
У међувремену је у згради Полицијске управе 22.06.2017. одржан оперативни
састанак свих субјеката који имају прописане обавезе у Плану превенције и договорени
су модели рада и међусобног информисања и извјештавања који ће се примјењивати у
наредном периоду.
Такође на овом састанку је дефинисан приједлог писма добродошлице које су
потписали Градоначелник и Предсједник Скупштине Града. Очекује се у наредним
данима његово штампање и дистрибуција на пунктове на којима ће се дијелити
грађанима.
Закључак:
1. Форум жели добродошлицу и угодан одмор свим грађанима Приједора који из
дијаспоре долазе на годишњи одмор, и тражи од институција града да доследно
проводе превентивне активности прописане у Плану превенције инцидената и
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора 2017.2021. године.
2. Форум даје овлаштење руководству Форума да у име њега може износити
ставове и коментаре везане за План превенције и евентуалне инциденте који се могу
десити.
5. Новоидентификовани проблеми
Милорад Вујмиловић, представник Одјељења за стамбено комуналне послове,
истакао је проблем вандализма који се односи на уништавање инфраструктуре на
изграђеним дјечијим игралиштима на подручју наше локалне заједнице од којих су
нека потпуно девастирана као што је примјер на Пећанима у близини „ Н „ зграда. Он је
нагласио да се одржавање ових игралишта финансира из средстава заједничке
комуналне потрошње и да су та средства недовољна да би се могла санирати настала
оштећења.
Констатовано је да је потребно појачати рад контролних служби, посебно у
ноћним сатима када се на тим површинама скупљају лица која конзумирају алкохол,
нарушавају јавни ред и мир и оштећују инфраструктуру. Позивају се грађани да
полицији пријављују ова дешавања.
Сеад Јакуповић, предсједник СГ ракао је да су нека од рјешења физичко
ограђивање ових површина као и увођење видеонадзора што би допринјело бољој
контроли и лакшој идентификацији починилаца прекршаја.
Сања Муњиза истакла је да се сличан вандализам дешава и код основне школе у
Гомјеници и да се на том мјесту у ноћним сатима такође скупљају и задржавају лица
која конзумирају алкохол и праве штету, те да је неопходан чешћи обилазак ових мјеста
и примјена репресивних мјера од стране полиције.
Горан Драгојевић, подпредсједник СГ, истакао је проблем брзе вожње у
Козарској улици, а нарочито иживљавање мотоциклиста у послијеподневним часовима.
Ковачевић Милош, представник Станице полиције за безбједност саобраћаја,
истакао је да у правном смислу тренутно постоје извјесне неусклађености постојећих
нижих аката са Законом о безбједности саобраћаја које отежавају кажњавање за брзу
вожњу на дијеловима пута на којима нису постављени одговарајући саобраћајни

знакови и да је потребно да надлежне службе што прије приступе постављању ових
знакова у насељеним мјестима.
Закључак Форума је да надлежне службе заједно са полицијом идентификују
критичне тачке и предложе приоритете како би се што прије приступило отклањању
ових проблема.
6. Остала питања
Драшко Ђенадија, потпредсједник Форума, извјестио је чланове о активностима
и догађајима који су се десили између двије сједнице Форума и то:
-

-

-

-

-

Учешће представника Форума 19.маја 2017.
на Округлом столу у
организацији Одбора за европске интеграције Народне скупштине Републике
Српске на коме су учествовали парламентарци Скупштине федерације БиХ,
НСРС, ОСЦ-а, представници локалне управе, Прве толеранције и неких
Омладинских организација. На округлом столу истакнути су примјери добре
праксе који се реализују у Приједору, а који ће бити представљени и другим
градовима и општинама у БиХ.
Учешће представника Форума 20.05.2017. у активностима Нансен дијалог
канцеларије у Приједору у оквиру „ Међународног дана културне
разноликости за дијалог и развој „ којима је обухваћено око 400 дјеце из
Приједора , Санског Моста и Оштре Луке који су прошли тренинге око
уважавања различитости, изградње толеранције, програма
ненасилне
комуникације и др. и који су на Мраковици одржали завршну манифестацију
на којој су презентовали постигнуте резултате. Овим догађајима
присуствовали су и представници Нансен академије из Норвешке предвођени
професором Стајнером Брином, почасним грађанином града Приједора, који
већ дужи низ година подржава сличне активности у ширем окружењу.
Учешће на регионалном састанку представника општина и градова дана
06.06.2017. у Добоју на коме су анализирани усвојени Планови превенције
инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда и гдје су
учешће узели представници 15 општина и градова са подручја РС.
Учешће на састанку одржаном 15. јуна 2017. године у Бањалуци у
организацији мисије ОСЦ-а на тему: „ Изградња стабилног друштва кроз
процес помирања у локалним заједницама“. Мисија је овом приликом
представила за 12 општина и градова свој КУВИ програм ( конструктивна
употреба ветеранског искуства који су у функцији превенције насиља међу
младима , као и презентацију права на слободу окупљања и понудила ове
програме за потребе локалних заједница.
Учешће на састанку одржаном 27.06.2017. годинеу Приједору
у
организацији међународне организације за миграције који је усмјерен на
превенцију насилног екстремизма под називом „ Подршка младим у
локалним заједницама „. У оквиру овог пројекта обучена је група од 10
родитеља која је прошла кроз 4 дводневна тренинга - радионице на којима су

-

-

-

стекли знања у препознавању различитих фактора насилног екстремизма те
вјештине како могу примјетити и реаговати на знаке радикализације који
могу водити ка насилном екстремизму. Из ових активности проистекла је
неформална група под називом „ Форум за подршку младима Приједор“ која
ће у наредном периоду проводити своје програме са младима у нашем граду.
Учешће представника Форума 22.06.2017. године заједно са представницима
локалне управе и полиције на обиљежавању Ифтара на позив Прве
толеранције и Исламске вјерске заједнице који се десио у друштвеном дому у
Рашковцу.
Учешће на презентацији методологије у области „ тражења несталих лица „ у
организацији Републичке организације црвеног крста дана 30.05.2017. у
Приједору.
Градоначелник Приједора је заједно са још 9 представника општина и
градова у БиХ са Развојним програмом УН ( УНДП ) потписао грантове за
сарадњу са дијаспором који ће у наредном периоду омогућити реализацију
конкретних пројеката који ће унаприједити сарадњу са дијаспором и
допринјети развоју наше локалне заједнице.

Састанак Форума је завршен у 14,30 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија

Предсједавајућа Форума
Драгана Малић

