Број: 05/16
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у великој сали Градске управе, 23.06.2016. 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, Сеад Јакуповић – Предсједник скупштине града
Приједора, Горан Драгојевић – Савјет за безбједност и одборник СГ, Ранко Малетић –
Српска православна црква; Представник ОСЦ-а Игор Личина; Представници мисије
ЕУФОР-а из Чилеа; Драгица Вукмир Вујановић – Општа болница Приједор, Рада
Карајица – НВО; Небојша Миљуш – ТВЈ Приједор; Милорад Вујмиловић – Одјељење
за стамбено комуналне послове; Босанчић Младен – Комунална полиција, Вања
Дејановић – Центар за ментално здравље, Омер Реџић – Исламска заједница, Томислав
Блаха – представник националних мањина, Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне
заједнице; Сања Муњиза – Актив директора основних школа, Душко Топић – ЦЈБ
Приједор, Драгана Вукић – Центар за социјални рад Приједор; Даворин Шикман –
Арцелор Митал рудници; Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице и технички
секретар Форума, медији.
Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће;
2. Усвајање записника са прошле сједнице Форума;
3. Информација о активностима представника Форума са мисијом ОСЦ-а;
4. Новоидентификовани проблеми;
5. Остала питања;
6. Избор предсједавајућег Форума.

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 прошлог састанка
Записник са прошлог састанка Форума, број 04/16 од 28.04.2016. године, једногласно је
усвојен. Примједби није било.
3. Информација о активностима представника Форума са мисијом ОСЦ-а
Дана 04.05.2016. године са почетком у 12,00 часова у згради Градске управе Приједор, а
на захтјев мисије ОСЦ-е у БиХ - канцеларија Сарајево, уз претходно прибављену
сагласност Градоначелника Приједора, оджан је састанак на коме су присуствовали Др
Мајкл Делакруз, шеф Одјела за безбједност мисије ОСЦ-е за БиХ са својим
сарадницима и Драшко Ђенадија, Драгана Малић и Зоран Инђић испред Форума за
безбједност заједнице града Приједора.
Представници наведене мисије су кроз рад својих теренских канцеларија и кроз
извјештаје дијела европских институција чули за рад Форума за безбједност у
Приједору и жељели су се лично упознати са руководством тог тијела и из прве руке
информисати о начину рада и дјеловања овог тијела у локалној заједници каква је наша.
Намјера овог дијела мисије ОСЦ-е, како су нас информисали, је да пружи конкретну
подршку и оживи иницијативу да се достигнути ниво рада у Приједору пренесе и на
друге општине и градове у БиХ. Ова мисија до сада је успјешно дјеловала у давању
подршке безбједносним тијелима на нивоима заједничких институција БиХ и
ентитетских парламената, али су закључили да у свом досадашњем раду на локалном
нивоу немају довољно искустава, тако да је овај састанак имао за циљ да се покушају
осмислити правци њихове подршке рјешавању питања безбједности на локалном
нивоу.
На састанку је добро представљен рад нашег Форума и ова делегација се веома
повољно изразила према активностима и начину рада који се код нас примјењује.
Истима је омогућен увид у планска документа и извјештаје које ми користимо у свом
раду, размјенили смо контакте и они су саопштили да ће у најскорије вријеме
организовати једну конференцију са представницима локалних заједница, републичке
власти и институција на којој ће се разговарати о успостављању нових облика рада у
овој области при чему су исказали интерес за учешће представника нашег Форума на
тој конференцији.
Мисија ОЕБС-а у Босни и Херцеговини је дана 17. маја 2016. године одржала округли
сто на тему спречавања инцидената и очувања стабилности у Приједору. Састанку су
присуствовали представници градске управе, Скупштине града, представници Центра
јавне безбједности, Окружног тужилаштва, Основног суда, представници Форума за
безбједност заједнице града Приједора, вјерски службеници, медији, те чланови
Коалиције за борбу против мржње „Прва толеранција Приједор“.

На округлом столу се разговарало о општој безбједносној ситуацији, досадашњој
сарадњи свих релевантних субјеката у настојањима да се очува стабилност у заједници,
те активностима полиције и ОЕБС-а у борби против инцидената и кривичних дјела
мотивисаних предрасудама. Учесници су се фокусирали на сарадњу између свих
релевантних субјеката, утицај инцидената и кривичних дјела почињених из мржње, те
одговор локалне заједнице на исте, као и приједлоге о механизмима превентивног
дјеловања.
Донесене су следеће препоруке:
1. Потребно је редовно одржавати састанке са свим релевантним субјектима у
циљу превенције инцидената и очувања стабилности у локалној заједници;
2. Потребно је појачати рад полиције код сузбијања сајбер криминала и уклањања
уврједљивог садржаја и говора мржње са интернета;
3. Потребно је подржати активности које ће Коалиција за борбу против мржње
„Прва толеранција“ предложити у наредном периоду у смислу активности и
рада са дијаспором, а посебно са младима;
4. Потребно је подржати реализацију већ донесених закључака Форума за
безбједност заједнице;
5. Потребно је подржати активности у циљу превентивног дјеловања кроз рад са
мјесним заједницама;
6. Потребно је активно учешће свих вјерских заједница по овим питањима;
7. Потребно је охрабрити утицај медија, који имају велики значај и утицај на
сузбијање говора мржње – посебно афирмисањем позитивних примјера и
ширењу позитивних прича и промоције суживота и толеранције, те поштовању
различитости у локалној заједници.
Дана 23. маја 2016. године одржан је међурелигијски састанак који је организовала
мисија ОСЦ-е и БиХ у сарадњи са Међурелигијским вјећем у БиХ, а који је посвећен
јачању међурелигијског дијалога у граду Приједору. На састанку су уз представнике
нашег Форума и канцеларије ОСЦ-а присуствовали и амбасадор Александар Куплигин,
замјеник шефа мисије ОСЦ-а у БиХ, Игор Коземјакин, представник Међурелигијског
вијећа БиХ, као и водећи вјерски великодостојници свих вјерских заједница у граду
Приједору, истакнути чланови њихових заједница и представници невладиног сектора
града Приједора. Према изјавама организатора овог скупа констатовано је да је избор
града Приједора, као домаћина оваквог састанка, услиједио управо из разлога што ова
локална заједица већ дужи низ година предњачи у Босни и Херцеговини када је у
питању заједнички рад најразличитијих градских институција, вјерских заједница и
невладиног сектора у области безбједности, успостави дијалога и толеранције и
сталних напора на јачању и унапређењу безбједносног амбијента и општег квалитета
живота свих грађана града Приједора. На састанку је дата подршка вјерским
заједницама за оснивање међурелигијског вијећа на локалном нивоу, али док се ти
процеси не десе, констатовано је да се сарадња вјерских заједница може несметано и у

пуном капацитету одвијати и кроз њихово учешће у раду Форума за безбједност
заједнице града Приједора.
У вези са горе наведеним донесен је следећи закључак:
Цијенимо да су наведене активности Форума током протеклог мјесеца биле корисне и
да ће се у наредном периоду још више учврстити добра позиција и препознатљивост
наше локалне заједнице у оквирима РС, БиХ као и ширег региона.
На крају ове тачке дневног реда за ријеч се јавио Игор Личина који је испред
мисије ОСЦ-а пратио сједницу Форума. Он је упознао чланове Форума да у наредном
периоду постоји реална могућност да ОСЦ-е финансијски подржи неку од активности
Форума и да је потребно да у наредна 2 дана руководство Форума предложи своје
приоритете како би се сачинила прелиминарна апликација која ће се касније допунити
и раздрадити.
Форм је преузео обавезу да у најкраћем времену изврши потребне консултације
са својим члановима , прибави потребну документацију и све то достави канцеларији
ОСЦ-а.
4. Новоидентификовани проблеми
Душко Топић, испред ЦЈБ Приједор истакао је проблем паса луталица на руралном
дијелу града гдје је у последње вријеме регистровано више напада на овце при чему је
евидентирана већа материјална штета (удављено 10 оваца). Испред Одјељења за
стамбено комуналне послове Милорад Вујмиловић је упознао чланове Форума да је у
саставу предузећа Комуналне услуге организована шинтерска служба и азил за псе у
коме се тренутно налази око 130 паса. Пси се на дојаве грађана од стране ове службе
редовно хватају и одводе у азил, али је евидентно да се у ширем простору налази велик
број паса луталица, као и то да овце веома често нападају и ловачки пси као и пси
несавјесних власника који их без надзора пуштају да се слободно крећу.
Сеад Јакуповић, предсједник Скупштине града истако је да постоје појединци који
држе велик број паса на приватним посједима и да је то такође проблем јер се комшије
жале на стално узнемиравање, а надлежне службе нису у стању да на основу постојеће
законске регулативе и недостатка новца квалитетније рјешавају ове проблеме.
Форум је закључио да је потребно покренути иницијативу за иновирање Одлуке о
држању домаћих животиња, којом би се увело више реда у ову област, а посебно када
су у питању несавјесни појединци који своје животиње држе без надзора и тако праве
штету и изазивају опасност по друге грађане.
Драшко Ђенадија истакао је проблем запуштених имаља, дворишта и рушевних
објеката који представљају озбиљан проблем за друге грађане на начин да растиње
учиче на прегледност локалних путева, а у напуштеним објектима скупљају се
бескућници као и легу разне животиње које представљају опасност за грађане у тим
насељеним мјестима. Посебно је нагласио објекат и двориште на раскршћу улица
Козарска и Браће Вујчића који већ десетак година представља опасност као и објекат
иза бившег кина Мраковица на коме се у више наврата дешавао пожар.

Закључак Форума је да грађани у сарадњи са регионалним канцеларијама мјесних
заједница идентифукују овакве објекте и запуштене површине како би се о томе
сачинила цјеловита информација и уз помоћ надлежног одјељења Градске управе
покренула иницијатива за новелирање Одлуке о комуналном реду којом би се увело
више реда у ову област.
Такође је вођена расправа о правовременом уклањању графита непримјереног садржаја
са фасада зграда и констатовано да и ову област треба боље правно уредити. Приједлог
је да се послови уклањања наплате од починиоца прекршаја, али да бригу о фасадама
морају водити и заједнице етажних власника као и локална заједица за површине које
су у њеном власништву, што треба да прате и одговарајућа буџетска средства и одабир
извршиоца ових послова како би се уклањање правовремено обавило.
Представник Одјељења за стамбено комуналне послове саопштио је да су најновији
графити уклоњени о трошку града иако за то не постоји посебна буџетска ставка и није
прописано ко је надлежан за ове послове.
5. Остала питања
За ријеч по овој тачки дневног реда јавио се Драшко Ђенадија који је Форуму
представио неколико активности различитих организација са подручја града које су се
десиле између двије сједнице Форума, а које се по свом садржају уклапају у активности
којима Форум даје подршку кроз своја програмска документа, и то:
У организацији Нансен дијалог центра – канцеларија Приједор, организован је излет на
Мраковицу за ученике и наставнике који су били укључени у програм „Мировно
образовање и превенција управљања конфликтом„ за основне школе са подручја
Приједора, Санског Моста и Оштре Луке. На овој завршној манифестацији у оквиру
поменутог програма је учествовало око 250 ученика и 25 професора из 14 основних
школа.
Од 19. до 24. јуна на Котловачи се у оквиру пројекта „Гласници будућности„ одржава
извиђачки волонтерски камп на коме учествује 60 извиђача из Приједора и Зенице. Oни
су у оквиру својих активности за потребе дјеце са посебним потребама која похађају
наставу у центру „Сунце„ изградили мали еко парк. Планирано је да се крајем мјесеца
јула сличан камп одржи у организацији и домаћинству извиђача из Зенице.
У Мјесној заједници Божићи, а и организацији хуманитарне организације „Хљеб
живота„ започела је са радом комуна за одвикавање од наркотика и других порока у
којој тренутно бораве 3 лица, а комуна је отворена за још један број лица која покажу
спремност и вољу да раде по програму ове комуне.
Из Јавног предузећа „Противградна превентива РС„ најављена је од наредне
противградне сезоне потпуна модернизација овог система, што подразумјева даљинско
аутоматско управљање системом на цијелој регији из једног радарског центра при
чему ће утицај човјека бити сведен на најмању мјеру. Овом техничком модернизацијом
очекује се велико побољшање ефикасности овог система када је у питању заштита
пољопривредних усјева и других материјалних добара од града.

Форум даје пуну подршку и изражава своју захвалност наведеним организацијама које
кроз свој рад развијају сарадњу, учвршћују повјерење и толеранцију међу резличитим
етничким категоријама становништва, као и онима који се на организован начин баве
побољшањем услова живота различитих маргинализованих група грађана.
Форум такође позива грађана да се уздрже од паљења ватре на отвореном због велике
пожарне опасности и високих температура, а посебно апелује да се уздрже од паљења
гума и осталог материјала за вријеме предстојећих петровданских празника.
Форум такође, у вези са предстојећом сезоном годишњих одмора, позива све грађане и
институције на максималну будност и повећан степен толеранције, те у вези са тим
поново наглашава већ донешене закључке, и то:
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 „Културног љета у Приједору“, као и за
вријеме предстојећих годишњих одмора.
Форум је најавио да ће се следећа сједница одржати у мјесецу септембру и да ће се на
истој расправљати о малољетничкој деликвенцији. Препоручено је да се за распаву
припреме информације из Центра за социјални рад, Центра за ментално здравље,
Образовних установа и ЦЈБ како би се опредјелиле активности надлежних служби у
наредном периоду и прецизирале теме које ће бити предмет едукације у школама.
6. Избор предсједавајућег
За ријеч се по овој тачки дневног реда јавио Зоран Инђић који је предложио да се у
складу са документима Форума, као и због добрих резултата и одговорног рада у
протеклом периоду, продужи мандат предсједавајуће Драгане Малић за још један
мандатни циклус од годину дана. Пошто није било других приједлога Форум је
гласањем једногласно одлучио да се продужи мандат предсједавајуће Драгане Малић за
још годину дана.
Сједница Форума завршена је у 14,30 часова.
Записник сачинили, Драгица Јанковић и Драшко Ђенадија

Предсједавајућа Форума
Драгана Малић, с. р.

