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УВОД
Рад Форума за безбједност заједнице општине Приједор у току 2010. године
одвијао се у потпуности у складу са његовом изворном мисијом која подразумијева да
се кроз партнерски рад и ефикасну комуникацију свих релевантних субјеката са
подручја локалне заједнице ради на идентификацији присутних безбједносних
проблема и на координисан и усаглашен начин учествује у њиховом рјешавању,
стварајући тако неопходне услове за стално јачање општег безбједносног амбијента на
добробит свих грађана наше општине.
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 постојећим институцијама и
субјектима.
У току 2010. године одржано је 5 редовних сједница Форума и већи број
различитих радних састанака руководства Форума са представницима различитих
институција и субјеката са подручја општине Приједор који су на било који начин
партиципирали у раду Форума, као и низ састанака и консултација са представницима
многих међународних организација и институција које су, захваљујући добрим
резултатима рада нашег Форума, иницирали остваривање сарадње са нама ( UNDP –
канцеларија Сарајево, OSC-e – канцеларија Бања Лука, EUPM – европска полиција,
SDC – швицарска развојна агенција и Saferworld – са сједиштем у Лондону и др. ).
Такође одржан је и један број састанака и консултација који је инициран од стране
представника безбједносних форума из других општина који су изразили жељу да се
упознају са искуствима и методологијом рада нашег Форума ( Зеница, Сански Мост и
Вишеград ).
АКТИВНОСТИ ФОРУМА У 2010 ГОДИНИ
У рада 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 Административне службе Општине или Форуму за безбједност лично. У овим
обраћањима идентификована су слиједећа питања грађана:
- проблем малољетничке деликвенције ( крађе, вршњачко насиље, поремећаји у
понашању и др. ),
- проблем паса луталица ( посебно у близини школа, у градским и приградским
срединама ),
- проблем оштећења и скрнављења изграђених спортских објеката,
инфраструктуре на излетиштима и дјечијим играоницама,
- проблем точења алкохола малољетним лицима и њихово кретање без надзора
родитеља у касне ноћне сате,
- прекорачење радног времена угоститељских објеката,
- појава повећаног броја провала у објекте у којима нико не живи ( власници у
иностранству на привременом раду ),
- кретање без надзора болесних лица са тешким психичким поремећајима (
недостатак установа за прихват и лијечење ових болесника ),

- слаба саобраћајна прегледност појединих локалних и некатегорисаних путева
(проблем одржавања живица поред индивидуалних имања ),
- недостатак означених паркинг простора у насељеним мјестима ( нпр. Козарац ),
- проблем отворених канала у Пухарској и Љубији ( могућност заразе ),
- потреба боље регулације саобраћаја у близини школских објеката,
- недовољан капацитет казнено – васпитних установа ( посебно за малољетна
лица ),
- проблем насиља у породици,
- повећан број обољелих од посттрауматског стресног поремећаја 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 идентификовању проблема и превенцији
и да не задире у законска овлаштења и начин рада институција, посебно у остваривању
оперативних задатака по питањима безбједности.
Један дио активности Форума одвијао се, између осталог, кроз реализацију
Плана активности на сузбијању малољетничке деликвенције у основним и средњим
школама, коју проводи СЈБ Приједор уз добру сарадњу са Центром за социјални рад и
образовних установа.
Такође је штампан и дијељен грађанима један број едукативних брошура из
области опште безбједности, превенције разних облика криминала, препознавања
посттрауматског стресног поремећаја и представљања рада Форума грађанима са
посебним освртом на њихову улогу и интерес у остваривању бољег безбједносног
амбијента. Едукативне брошуре биле су доступне грађанима путем институција и инфо
пулта Општине Приједор.
Идентификовани проблеми прослијеђени су директно надлежним институцијама
( Инспекције, Комунална полиција, Служба мјесних заједница, Одјељење за стамбено
комуналне послове, комунално предузеће, полиција, здравствене институције и др.) са
обавезом да у наредном периоду извјесте Форум о предузетим мјерама.
Проблем квалитетнијег рјешавања питања паса луталица и постављања видео
надзора на више безбједносно интересантних тачака на подручју града, са могућношћу
даљег надограђивања, рјешава се кроз сарадњу са организацијом УНДП - канцеларија
Сарајево, захваљујући обострано доброј сарадњи и постојању неопходних планских
докумената из којих је видљива потреба за рјешавањем ових питања.
Форум је у више наврата истицао проблем насиља у породици а као резултат
сарадње са надлежним институцијама у новембру 2010 године у Центру за соц. рад
потписан је Протокол о поступању у случајевима насиља у породици и заштити жртве
насиља.
У децембру 2010 чланови Форума из полиције организовали су састанак у МЗ
Приједор 2 на представку грађана Гашића насеља због прегласног звука са џамије у
Доњој Пухарској. Састанку су присуствовали представници ИВЗ Приједор, Општински
инспектор, стручни сарадник у МЗ Приједор 2 и ПС Приједор 2 те су донјели закључак
да се ова област уреди на начин да комунална полиција изврши потребна мјерења и да
се јачина звука усклади са Правилником о дозвољеним границама интензитета звука те
на тај начин избјегне могућа манипулација по овом питању.

Очекује се такође, да ће захваљујући успостављеним односима са још неким
међународним организацијама које су препознале добар рад приједорског Форума у
скорој будућности доћи до реализације још неких од пројеката који ће унаприједити
достигнути ниво безбједности на подручју општине Приједор.
Резултати рада Форума, као и сви донесени документи и записници са састанака
на вријеме се објављују на Web sajtu општине Приједор и достављају према органима
Административне службе, полициским станицама, институцијама и субјектима који
партиципирају у раду Форума. Рад Форума је крајње транспарентан и омогућено је на
сједницама присуство свим заинтересованим медијима.
Четворочлана делегација Форума учествовала је у новембру мјесецу, заједно са
представницима још 5 општина из БиХ , на семинару – радионици на тему креирања
општинског оперативног безбједносног плана за период 2011.- 2013. године.
Након тога приступило се активностима на изради овог плана који је
захваљујући додатним напорима чланова Форума и институција са подручја наше
општине на вријеме урађен и прошао строгу провјеру одабране консултантске куће и
UNDP-a. Овом активношћу Форум за безбједност општине Приједор први је у БиХ
добио трогодишњи стратешки план у области безбједности због чијег квалитета су
нашем Форуму упућене посебне похвале.
На бази искустава у досадашњем раду Форума и потребе за даљим унапређењем
његовог рада, у наредном периоду потребно је више пажње посветити додатном
активирању или замјени неактивних чланова Форума који још нису препознали
важност учешћа свих релевантних институција у раду Форума.
Такође, након стварања квалитетнијег правног оквира за рад Форума, који треба
да се деси у најскорије вријеме, потребно је приступити изради неопходних докумената
Форума ( Статута и Пословника о раду ) чиме ће се додатно прецизирати начин рада и
дјеловања Форума.
ЗАКЉУЧАК :
У току извјештајног периода Форум за безбједност заједнице општине Приједор
квалитативно је унапредио начин свога рада што се посебно огледа кроз повећан број
институција које су кроз реализацију конкретних активности оствариле сарадњу са
Форумом. У очима грађана Форум је постао препознатљив, захваљујући чему се
повећао број појединаца и институција које све више схватају своју улогу и интерес у
креирању безбједносног амбијента на чему је потребно даље радити кроз остваривање
принципа да је безбједност интерес сваког појединца.
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