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УВОД : 
 

Дјеловање и рад Форума за безбједност заједнице Града Приједора у току 2014. 

године одвијао се у складу са Безбједносним оперативним планом  Форума 2014.-2017.,  

Програмом рада за 2014. годину, као и покренутим иницијативама и сугестијама од 

стране институција и грађана које су проистекле из партнерског рада свих  

безбједносних субјеката са подручја Града , односно рада на идентификацији 

присутних безбједносних проблема и  координисаног и усаглашеног дјеловања у 

њиховом рјешавању, што је резултирало сталним јачањем општег безбједносног 

амбијента у граду Приједору, а на добробит  његових грађана и институција. 

 

Форум је радио у сједницама, а највећи дио својих активности реализовао је 

путем својих фокус група које су дјеловале по различитим безбједносним сегментима, а 

у међусобно добро искоординираној сарадњи са Градоначелником, Градском управом, 

полицијом и другим институцијама и организацијама са подручја Града које су биле 

укључене у рад Форума.. 

 

У току 2014. године одржано је 5 редовних сједница Форума и већи број 

различитих радних састанака руководства Форума са представницима различитих 

институција и субјеката са подручја града Приједора , као и низ састанака и 

консултација са представницима многих међународних развојних и донаторских 

организација и институција које су  иницирале успостављање сарадње са Форумом.  

 

АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2014. ГОДИНИ 

 

У раду Форума током извјештајног периода идентификовано је и разматрано 

више различитих безбједносних питања покренутих од стране грађана, било 

појединачним обраћањем или путем савјета мјесних заједница, обраћања преко 

полицијских станица или РПЗ полицајаца, обраћања према различитим институцијама, 

органима Градске управе или Форуму за безбједност лично. У овим обраћањима 

преовладавала су слиједећа питања : 

 

- проблем просијачења, 

- проблем малољетничке деликвенције ( нарушаванје јавног реда и мира, крађе, 

вршњачко насиље у школама, дрога, акохолизам, поремећаји у понашању и др. ), 

- проблем крађе поклопаца са шахтова и сливника са саобраћајница у граду, 

- проблем нарушених међуљудских односа око експлоатације локалног водовода 

у насељу Брезичани, 

- проблем повећане пожарне опасности у вријеме прољетних радова у 

пољопривреди и спаљивања корова на отвореном простору, 

- проблем злоупотребе паркинг карата на уређеним јавним паркиралиштима, 

- проблем проналаска и уништавања минскоексплозивних средстава и 

наоружања заосталих из рата кроз кампању „ Бирај живот без оружја „ 

- проблем насиља у породици са акцентом на Протокол о сарадњи надлежних 

институција, обука жртава породичног насиља и реализација програма 16 дана 

активизма у овој области, 

- промоција рада Дневног центра за рад са дјецом у ризику, 

- проблем организације прославе завршетка школовања у средњим школама, 

- проблем точења алкохола малољетним лицима и њихово кретање без надзора 

родитеља у касне ноћне сате, 



- активности на изради Безбједносног оперативног плана за период 2014.-2017. 

- недостатак означених паркинг простора и аутобуских стајалишта у урбаним 

зонама изван града ( Козарац и Омарска  ) као и стање саобраћајне сигнализације, 

- злоупотреба пиротехничких средстава и нелегалног промета истих, 

- проблем напуштених зграда са аспекта безбједности бескућника који се у њима 

задржавају, 

- проблем правовременог уклањања графита непримјереног садржаја са фасада и 

других површина у граду, 

- јавна осуда оштећења објекта градске џамије, 

- праћење рада институција и субјеката за вријеме катастрофалних поплава,  

- активности на формирању Форума за безбједност за регију Љубија и др. 

 

Разматрајући идентификоване проблеме Форум је често пута преко својих фокус 

група тражио од појединих институција и субјеката детаљније анализе и извјештаје, 

који су били у функцији квалитетнијег сагледавања проблема и опредјељивања 

конкретних активности које би уз додатно ангажовање чланова Форума и свих других 

расположивих ресурса могле допринјети смањењу негативних последица ових појава, 

дајући при томе приоритет у осмишљавању превентивних мјера и активности и 

подстицању бољег рада постојећих институција кроз њихово заједничко дјеловање, те 

стално водећи  рачуна да се наш рад задржи у оквирима који не задиру у законска 

овлаштења и начин рада институција, посебно у остваривању оперативних задатака по 

питањима безбједности. 

У организацији полиције и регионалних канцеларија МЗ одржано је неколико 

скупова који су имали за циљ приближавање полиције грађанима. На тим састанцима 

грађанима и руководству савјета МЗ презентовани су начини и могућности заједничког 

дјеловања и сарадње на питањима безбједности, након чега је уприличено дружење гдје 

су присутни имали могућност постављања питања и непосредног контакта. 

Информације о новоидентификованим проблемима прослијеђиване су директно 

надлежним институцијама ( Градској управи, Инспекцијама, Комуналној полицији, 

Служби мјесних заједница, Одјељењу за стамбено комуналне послове, комуналном 

предузећу, полицији, здравственим установама и другим субјектима) са препоруком  да 

у  наредном периоду извјесте Форум о предузетим активностима, а са јединим циљем 

да се кроз заједничку и транспарентну анализу проблема од стране свих учесника у 

Форуму скрене додатна пажња на важност проблема и изнађу најбоља рјешења за 

предузимање сврсисходних акција које ће дати најквалитетније и дугорочне резултате. 

Форум је у више наврата истицао проблем насиља у породици и давао пуну 

подршку  заједничком протоколу домаћих институција ( Центра за социјални рад, 

полиције и  Центра за ментално здравље ) у планском  поступању у случајевима насиља 

у породици и заштити жртава насиља, по чему је организациони модел који се 

примјењује у Приједору препознат као добар примјер дјеловања у широј друштвеној 

заједници. Поменути субјекти сваког мјесеца одржавају редовне радне састанке на 

којима размјењују податке и усклађују своје активности. Евидентна је потреба за 

проширењем учесника протокола првенствено на школске и правосудне институције.  

Инициране су активности на квалитетнијем представљању резултата у овој 

области на регионалном нивоу организацијом стручних састанака и штампањем 

пригодних публикација.  

Такође заједнички апели Форума , полиције и других институција као и добро 

осмишљен едукативни и оперативни рад на терену дао је значајне резултате када је у 

питању проблем прекомјерне употребе пиротехничких средстава и оружја у вријеме 

празника. 



У више наврата Форум се путем медија обраћао грађанима и институцијама са 

циљем предупређења могућих негативних последица по грађане и њихову имовину, 

што је резултирало појачаним радом надлежних субјеката. 

Форум је био укључен и давао подршку у  различитим едукативним  кампањама 

из области безбједности као што су : „ Како заштитити своју имовину „ , „ Стоп насиљу 

у породици „ , „ Заштитимо дјецу у саобраћају „ , „ Спријечимо вршњачко насиље „ и 

промоцији новог  „ Закона о заштити дјеце и малољетних лица у кривичном поступку „ 

који су представљени стручним радницима Центра за социјални рад, полицији, 

представницима школа и медија од стране представника тужилаштва и правосудних 

институција. 

Форум је путем директног ангажовања својих чланова узео учешћа у 

организацији и извођењу квиз такмичења ученика основних школа у пружању прве 

помоћи и познавању опасности од мина.  

Такође представници Форума узели су учешће на округлом столу „ Образовање 

за мир и превенција конфликта „ у организацији Нансен канцеларије Приједор уз 

учешће професора истоимене академије из Норвешке. 

Као веома добар примјер рада Форум истиче рад Савјетовалишта за дјецу са 

посебним потребама и Дневног центра за рад са дјецом и омладином у ризику. 

Очекује се такође, да ће захваљујући успостављеним односима са различитим 

међународним организацијама које су препознале добар рад приједорског Форума у 

скоријој будућности доћи до реализације још једног броја пројеката који ће 

унаприједити достигнути ниво безбједности на подручју града Приједора.  

 

 

Активности  Форума, као и сви донесени документи и записници са састанака на 

вријеме су објављивани на „Web sajtu“ Града Приједора и достављани према органима 

Градске управе, Центру јавне безбједности, институцијама и субјектима који 

партиципирају у раду Форума. Рад Форума је стално био јаван, крајње транспарентан и 

увијек је било омогућено присуство на сједницама  свим заинтересованим медијима.  

 

На бази искустава у досадашњем раду Форума и потребе за даљим унапређењем 

метода његовог рада, у наредном периоду потребно је више пажње посветити додатном 

активирању, или замјени, неактивних чланова Форума који још нису довољно 

препознали важност учешћа својих институција у раду Форума, те укључивању у рад и  

нових институција, нарочито из области тужилаштва и правосуђа. Такође више напора 

потребно је у наредном периоду посветити рјешавању проблематике просјачења,  

рјешавању питања активирања паук службе, провођењу програма превенције 

социопатолошких појава, промоцији програма заштите здравља становништва и 

заштити животне средине, , афирмисању добрих примјера омладинског стваралаштва у 

свим областима, програмима запошљавања и предузетничке обуке, бризи за угрожене 

категорије становништва и свим другим активностима које су у функцији стварања 

бољег безбједносног амбијента и унапређења општег квалитета живота на подручју 

града Приједора. 

 

 

ЗАКЉУЧАК : 

 

 

 Полазећи од претпоставке да је безбједност интерес и потреба сваког појединца 

у нашој заједници, у току извјештајног периода Форум за безбједност заједнице града 



Приједора квалитативно је унапредио начин свога рада. У очима грађана Форум је 

изградио препознатљиву позицију као тијело коме се вјерује , које нашу локалну 

заједницу представља у добром свјетлу и  ван граница наше земље и који , заједно са 

другим прогресивним снагама, снажно дјелује на путу изградње Приједора као 

заједнице задовољних људи опредјељених да властитим знањем и залагањем у 

међусобној  толеранцији плански и дугорочно граде заједничку и одрживу будућност 

достојну човјека. 

 

 

 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА ФОРУМА 

 

                                                                                  Сања Муњиза 

 


