Број: 04/16
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у Скупштинској сали Градске управе, 28.04.2016. 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 – ЦЈБ Приједор, Здравко Остојић – представник Одјељења за друштвене
дјелатности, Синиша Обрадовић – ЈЗУ Дом здравља Приједор, Драгица Вукмир
Вујановић – Општа болница Приједор, Босанчић Младен – Комунална полиција, Марко
Видовић – Католичка црква, Омер Реџић – Исламска заједница, Томислав Блаха –
представник националних мањина, Светозар Вучковац – предсједник Омладинског
савјета Приједор, Мирко Бркић – АМД Приједор, Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне
заједнице и медији.
Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће;
2. Усвајање записника са прошлог састанка, број 01/16;
3. Организација прославе завршетка школске године за матуранте;
4. Упознавање са Планом интегритета МУП-а РС – антикоруптивне мјере;
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 и није било
приједлога и сугестија за његову измјену или допуну.

2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 01/16 од 18.02.2016. године, једногласно је
усвојен. Дискусија по записнику није било.
3. Организација прославе завршетка школске године за матуранте
О припремним активностима по овој тачки дневног реда Форум је извјестила
предсједница Форума Драгана Малић. И ове године, као и прошле, на иницијативу
Форума за безбједност заједнице града Приједора, уз подршку Градске управе,
прослава матураната по завршетку последњег дана школе ће се одржати 13. маја у
Љетној башти у времену од 11-13 часова. На овај начин ће се спријечити вишедневно
окупљање матураната у парковима средњошколског центра, која су ранијих година
пратили различити проблеми. Окупљање матураната у Љетној башти пратиће DJ са
музиком, а биће осмишљени и други културни садржаји. Посебно се од стране Форума
инсистира на обезбеђењу реда и безбједности учесника као и потреби чувања
инвентара Љетне баште, што је задатак организатора ове манифестације.
4. Упознавање са Планом интегритета МУП-а РС – антикоруптивне мјере
Зоран Инђић испред ЦЈБ Приједор упознао је присутне са Планом интегритета и
Динамичким планом активности на реализацуји Плана интегритета МУП-а РС за 2016.
годину. Интегритет значи потпуност, недјељивост, беспрекорност, поштење, честитост.
Када се говори о интегритету личности, тада се мисли на понашање, а понајвише оно
што је у позадини тог понашања, на оно што потиче такво понашање истакао је Инђић.
Да би се успјешно борили против свих облика корупције, личност или систем морају
имати изграђен интегритет. План интегритета у превентивној борби против корупције
је интерни антикорупциони документ који има за циљ да предложеним скупом мјера
спријечи и отклони могућност за настанак и развој различитих облика коруптивног
понашања у оквиру органа. Циљ Плана интегритета је успостављање механизма који ће
обезбедити ефикасно функционисање кроз:
- јачање одговорности;
- поједностављање процедура;
- поштивање етичких вредности;
- повећање транспарентности код доношења одлука;
- елиминисање неефикасне праксе и непримењивање регулативе;
- увођење ефикасног система контроле рада и понашања службеника;
- контролисање овлашћења.
Увођењем плана интегритета повећава се ефикасност, квалитет, поштовање и
повјерење у институције јавне власти. План интегритета ојачава механизам превентиве
и подстиче свјесност о осјетљивим активностима, стварајући могућност већег
интегритета институције и отпорности на корупцију. Може се одредити као скуп мјера
које отклањају и спрјечавају могућности за настанак и развој корупције у одређеној
институцији. Плановима интегритета подиже се савјест о слабим тачкама и рањивости
на коруптивне појаве, а циљ је спријечити и упозорити на корупцију, односно
превенирати корупцију и идентификовати корупцијске ''тачке''. У оквиру плана
проучава се отпорност система на грешке које могу довести до корупције, а такође се

тестирају закони и правилници и могућност њихове злоупотребе током примјене на
подручју дјеловања одређеног система.
Инђић је истакао да су планиране мјере у Динамичком плану ЦЈБ Приједор за 2016.
годину:
Анкетирање запослених, анализа резултата и сачињавање пописа ризика; континуитет у
транспарентном извјештавању јавности о активностима Министарства у борби против
корупције; антикорупцијска едукација; подизање свијести грађана о штетности
корупције; повећати сарадњу са другим институцијама на локалном нивоу; спречавање
корупције кроз надзор и контролу рада; надзор мјерних уређаја; надзор над
спровођењем криминалистичких истрага сложенијих и комплексинијих предмета са
елементима коруптивних ризика и дослиједна примјена; упуства о прикупљању,
чувању доказа; спречавање корупције кроз контролу рада полицијских службеника;
подизање на виши ниво тачности извјештаја о проведеним акцијама и ОТМиР као и
оствареним резултатима приликом спровођења истих; транспаретност у руковођењу
организационе јединице; стратешки приступ управљању процесима циљног
селектовања, школовања, распоређивања, запошљавања, оцјењивања, унапређивање,
смјењивања и отпуштања запослених; предвиђање и идентификација потенцијално
ризичних службеника; јачање интегритета одговорности и транспаретности у раду
запослених приликом остваривања права и дужности грађана из области управноправних послова.
Инђић је нагласио да је потребно да се што више субјеката на нивоу локалне заједнице,
па тако и чланови Форума, представници институција, установа, у најширем смислу
сви грађани, укључују у провођење антикоруптивних мјера, својим приједлозима нових
антикоруптивних мјера, сугестијама, у циљу јачања свијести, у континуитету борбе
против корупције.
Форум за безбједност грађана ће и на наредним састанцима наставити праћење ових
активности.
5. Новоидентификовани проблеми
Представник Католичке вјерске заједнице, господин Видовић, истакао је проблем
санaције асфалтних путева, конкретно у Доњој Пухарској. Наиме приликом санације,
прескачу се улице са много ударних рупа као што је улица Душка Брковића. Господин
Видовић је упућен да се обрати Савјету мјесне заједнице Доња Пухарска преко
Регионалне канцеларије Приједор II, а објашњено је да је активност на санацији путне
мреже у току и да комунална полиција обилази терен и снима стање оштећења.
Имам градске џамије, ефендија Реџић Омер истакао је проблем недостатка паркинг
мјеста за вријеме вјерских обреда у џамији када се већи број вјерника паркира на
површини непосредно иза џамије, па је замолио за већу толерантност од стране радника
паркинг сервиса док се ово питање не ријеши на квалитетнији начин.
Драшко Ђенадија је нагласио да се једна од значајнијих активности Форума односи на
праћење кривичних дијела почињених из мржње. Он је подсјетио да се на подручју
нашег града прошле године за вријеме годишњих одмора десило неколико догађаја који

су унијели немир међу наше грађане и да је Форум заједно са институцијама града
Приједора међу првима осудио такве појаве и позвао грађане на мир и толеранцију.
Један од закључака који је тада донесен односио се на то да се надлежне институције у
наредном периоду боље организују како би биле спремније да кроз превентивни рад
умање ефекте таквих појава, односно да кроз спровођење оперативних активности брже
откривају починиоце и правовремено информишу јавност како би се онемогућиле
дезинформације и самовољно дјеловање појединаца које није прихватљиво. С тим у
вези Ђенадија је предложио Форуму доношење закључка који је након расправе
једногласно прихваћен , а гласи:
Разматрајући тренутну политичко безбједносну ситуацију на подручју града Приједора,
а имајући у виду догађаје који су се десили прошле године у вријеме годишњих
одмора на подручју града Приједора, те на бази расправе вођене на сједници Форума
дана 28.04.2016. године, Форум за безбједност заједнице града Приједора доноси
следећи

ЗАКЉУЧАК
1. Форум за безбједност у складу са својом изворном мисијом позива све
институције и грађане града Приједора да кроз дијалог и јачање повјерења
међу грађанима стално раде на унапређењу безбједносног амбијента, општег
квалитета живота као и економског просперитета нашег града, а на добробит
свих његових грађана.
2. Форум позива надлежне институције да предузму све потребне кораке који
ће осигурати највиши ниво безбједности наших грађана, а посебно у вријеме
обиљежавања предстојећих вјерских догађаја, манифестација које ће се
дешавати у склопу обиљежавања Дана града Приједора као и за вријеме
предстојећих годишњих одмора.

6. Остала питања
У склопу ове тачке дневног реда за ријеч се јавио Ђенадија Драшко који је представио
неколико активности које су се десиле у организацији институција са подручја града
између двије сједнице Форума, а које су значајне за унапређење општег безбједносног
амбијента као што су:
Кампања „Спријечимо пожаре на отвореном простору„ у организацији Територијалне
ватрогасне јединице при чему је грађанима подијељен одређен број промотивног
материјала, а услиједило је и бацање летака из авиона изнад руралних подручја нашег
града.
Кампања „Поштуј моју различитост“ у организацији Нансен дијалог центра у коју је
било укључено 7 средњих школа са подручја Приједора и Санског Моста, а гдје је
завршна манифестација одржана у позоришту Приједор извођењем кратких драмских
садржаја и низа тематских и едукативних радионица.

„Камп дјечијих осмјеха„ који је у организацији НВО ДОН-а одржан на Мраковици и
који је такође обухватио дјецу различите националности из више школа.
Извиђачки камп у организацији Одреда извиђача „Др Младен Стојановић“ који је
одржан на Козари и који већ традиционално окупља извиђаче из Приједора и Зенице.
Манифестација којом је обиљежен Дан полиције Републике Српске приликом које је на
главном градском тргу за грађане уприличен технички приказ опреме коју користи
полиција као и кратка показна вјежба.
Градско такмичење из пружања прве помоћи које је одржано у организацији Градске
организације Црвеног крста, а које је окупило екипе из основних и средњих школа са
подручја града.
Акција прољетног уређења града које Градска управа проводи сваког прољећа уз помоћ
институција, Савјета мјесних заједница и грађана пред почетак обиљежавања Дана
града.
У току су припремне активности за израду документа Омладинска политика који ће за
наредни период опредјелити активности на побољшању стандарда младих људи на
подручју нашег града.
Најављена је посјета делегације ОСЦ-а Форуму за безбједност коју ће предводити
Мајкл Делакруз, шеф одјела ОСЦ-а за безбједност, а која има за циљ сагледавање
услова за успоставу вишег нивоа сарадње и преношење искустава добре праксе са
Форумом за безбједност у Приједору.
Форум је позитивно оцијенио наведене активности и закључио да су оне добар
допринос унапређењу безбједности и изградње повјерења између институција и грађана
на подручју града Приједора као и у ширем окружењу.

Сједница Форума за безбједност завршена је у 14,00 часова.
Записник сачинила, Драгица Јанковић

Предсједавајућа Форума
Драгана Малић, с. р.

