ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРИЈЕДОР, ФЕБРУАР 2017. ГОДИНЕ

Форум за безбједност заједнице града Приједора је у 2016. години, полазећи од
чињенице да је безбједност интерес и потреба сваког појединца у нашој заједници, радио и
дјеловао у складу са својом изворном мисијом и програмом рада за 2016. годину. Форум је
радио у сједницама, а највећи дио својих активности реализовао је путем својих фокус група
које су дјеловале по различитим безбједоносним сегментима. У току 2016. 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 међународних развојних и донаторских
организација и институција које су иницирале успостављање сарадње са Форумом.
АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2016. ГОДИНИ
У раду Форума током извјештајног периода идентификован је и разматран већи број
безбједносних проблема:
–

–

–

–

На иницијативу Форума, надлежно Одјељење градске управе извршило је уклањање
великих грмова у непосредној близини подвожњака, у којима су у два наврата
непознати извршиоци одбацивали разни отпад, између осталог и минско- експлозивна
средства заостала из рата, која су успјешно уклоњена;
Преко Службе за мјесне заједнице остварена је боља сарадња са Савјетима мјесних
заједница, везано за њихово значајније укључивање у праћењу стања безбједности на
терену и размјену информација са Форумом и надлежним органима и институцијама у
Граду;
Једна од значајнијих активности Форума односила се на праћење кривичних дјела и
инцидената почињених из мржње и предрасуда те превентивно дјеловање кроз
организовање састанака са осталим институцијама, полицијом, градском управом,
Коалицијом „Прва толеранција Приједор“;
Форум је позвао 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;

То се посебно односи у вријеме обиљежавања вјерских догађаја, манифестација које се
дешавају у склопу обиљежавања Дана града Приједора, као и за вријеме годишњих
одмора и доласка наших грађана из дијаспоре. Закључци са сатанака Форума, те
организовање округлих столова у Приједору и рад полиције са грађанима и вјерским
заједницама, дали су свој допринос да у 2016. години нису забиљежени инциденти који би
могли да наруше добре међунацоналне односе, толеранцију и повјерење који су
успостављени у граду Приједору.
–

–

Урађен је приједлог Акционог плана превенције инцидената и кривичних дјела
почињених из мржње и предрасуда на подручју града Приједора за период 20172021. година;
Разматрајући безбједносне проблеме Форум је често преко својих фокус група
тражио од појединих институција и субјеката детаљније анализе и извјештаје
дајући притом приоритет у осмишљавању превентивних мјера и активности и

–

–

–
–

–
–
–
–

–

–

–

подстицању бољег рада институција, посебно проблема који могу утицати на
безбједност заједнице у вези питања комуналне природе и инфраструктуре;
Пропраћене су кампање: „Спријечимо пожаре на отвореном простору“ у
организацији Територијалне ватрогасне јединице, кампања „Поштујмо
различитост“ у организацији Нансен дијалог центра, учествовање у „Камп дјечијих
осмјеха“ у организацији НВО „Дон“ из Приједора, Извиђачког кампа у организацији
Одреда извиђача доктор Младен Стојановић и учешће у Акцији прољетног
уређења града уз помоћ институција, савјета мјесних заједница и грађана;
Форум је заједно са школама, локалном управом и уз активно учешће ученика
иницирао активности организовања прославе завршетка школске године за
матуранте на једном мјесту, у љетној башти на Береку;
Форум је упутио апел надлежним институцијама у вези уређења пружног прелаза у
насељу Рашковац, због сталне опасности за учеснике у саобраћају;
Чланови Форума су упознати са Планом интегритета МУП-а РС, те мјерама и
активностима које предузима МУП РС, гдје је указано на потребу да се и све друге
институције укључе у рад и донесу своје планове Интегритета те да се размјењују
информације и искуства на састанку Форума;
Форум је иницирао уклањање графита непримјереног садржаја са фасада и других
површина у граду;
На сједницама Форума истицани су проблеми уличне расвјете нарочито у Козарској
улици;
Форум је нарочито дао допринос у оспособљавању и поправци видео надзора у
граду;
На сједницама Форума говорило се о малољетничкој делинквенцији, вршњачком
насиљу у основним и средњим школама, наркоманији, алкохолизму, безбједности
учесника у саобраћају, злоупотребе пиротехничких средстава и незаконите
употребе оружја;
Дата је подршка програмима борбе против насиља у породици и унапређења
капацитета у овој области као и потписивању Протокола о поступању у циљу
заштите и збрињавања жртава породичног насиља;
Форум је наставио сарадњу са општинама Нови Град, Костајница, Козарска Дубица,
Крупа на Уни у Оштра Лука у циљу помоћи организовања и рада Форума у тим
општинама;
Чланови Форума презентовали су рад приједорског Форума у Мостару и Бијељини
и истакли позитивне примјере нашег форума са намјером да и у тим градовима
почне рад Форума;

Рад Форума за безбједност града Приједора је јаван, крајње транспарентан.
Активности Форума, као и сви донесени документи и записници са сједница објављују
се на web sajtu града Приједора и достављају органима градске управе, Центру јавне
безбједности, институцијама и субјектима који партиципирају у раду Форума. У раду
сједница Форума омогућено је присуство свим заинересованим медијима.

