Записник са састанка Форума за безбједност заједнице општине Приједор,
одржаног у Великој сали Скупштине општине, дана 21.04.2011. године, са
почетком у 1300 часова.
Присутни :
Драшко Ђенадија – предсједавајући Форума, Азра Пашалић – предсједница СО
Приједор, Зоран Инђић – СЈБ Приједор, Рада Карајица представница Центра за
социјални рад, Рајко Мршић - ВД Приједор, Мармат Драшко – Служба за инспекцијски
надзор , Стојнић Јанко – ТВЈ, Дамир Кајтез – координатор РПЗ СЈБ Приједор, Синиша
Обрадовић - Дом здравља, Драгица Јанковић – Служба за мјесне заједнице Општине,
Драгица Вукмир Вујаковић – Општа болница Приједор, Вања Дејановић – Центар за
ментално здравље, Мидхета Делкић – Исламска вјерска заједница.
Оправдано одсутни:
Драган Хрваћанин – СПЦ - Црквена општина Приједор, Драгана Малић – представник
средњошколског образовања, Раде Алексић – Служба за мјесне заједнице.
Неоправдано одсутни:
Александар Јефтић – Одјељење за стамбено комуналне послове, Мирко Гламочанин –
Одјељење за друштвене дјелатности, Тања Мандић – ИПЦ Козарски Вјесник, Слободан
Ђаковић – Комунална полиција, Зоран Јеж – Саобраћајна полиција, Томислав Блаха –
представник националних мањина.

Дневни ред:
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Поздравна ријеч и увод у састанак;
Усвајање записника са прошлог састанка;
Информација о учешћу предсједавајућег Форума на конференцији у Подгорици
Разматрање и усвајање Пословника о раду Форума
Најава сарадње са СДЦ – радионица Сарајево
Реализација задатака из Оперативног плана за 2011. годину
Новоидентификовани проблеми
Остала питања

1. Поздравна ријеч и увод у састанак
Предсједавајући Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне чланове
Форума и представнике медија, зажелио им добродошлицу на сједницу Форума , те
изнио приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен с обзиром да није било
приједлога и сугестија за његову измјену.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Предсједавајући је отворио расправу по записнику са састанка од 24.02..2011.
године. За расправу по овој тачки дневног реда није било пријављених. Након
обављеног гласања констатовано је да је записник усвојен једногласно.
3. Информација о учешћу предсједавајућег Форума на конференцији у Подгорици
На позив британске организације „ Saferworld „ и уз посредовање Центра за
сигурносне студије Сарајево предсједавајући Форума учествовао је у времену од 28.-29.
марта 2011. на међународној конференцији о размјени искустава, најбољих пракси и
извучених поука на тему безбједности заједница на западном Балкану, која је одржана у
Подгорици.
На истој су, између осталог, представљена искуства у раду Форума за
безбједност Приједор, као и резултати истраживања независне истраживачке куће коју
је ангажовао УНДП, по којима општина Приједор има највећи проценат задовољства
грађана стањем у области безбједности, што ће ускоро бити званично публиковано у
јавним документима УНДП.
Приједорски Форум је на овој конференцији био једини представник Босне и
Херцеговине, што је резултирало веома запаженим учешћем, размјеном добрих
искустава у Региону и многим оствареним контактима значајним за продужетак
сарадње.
Такође предсједавајући је упознао чланове Форума о учешћу на састанку у
Сарајеву 13.04. 2011. гдје је разговарано о најбољим искуствима у збрињавању паса
луталица и представио присутнима пројекат азила за псе који ће се у скоријој
будућности градити у нашем граду.
4. Разматрање и усвајање Пословника о раду Форума
Приједлог Пословника о раду Форума за безбједност присутнима је представио
Зоран Инђић, члан Форума и члан Савјета за безбједност као сталног тијела Скупштине
Општине.
Пословник о раду регулише питања начина сазивања сједница, избор
предсједавајућег, предлагање чланова Савјета за безбједност, начин одлучивања,
јавност рада, вођење записника, административно техничка и друга питања. Овај
документ има 30 чланова којима су регулисана наведена питања.
У расправи по предложеном документу приједлог за допуну имала је
предсједница СО Приједор Азра Пашалић, која је предложила да се у члановима
Пословника који регулишу питања сазивања сједница и обавезног достављања
записника укључи, поред набројаних субјеката, и Скупштина општине што је од стране
предлагача усвојено.
Пословник о раду Форума за безбједност је једногласно усвојен.

5. Најава сарадње са СДЦ – радионица маркетинг безбједности у Сарајеву
Предсједавајући је упознао присутне да ће се у времену од 02. до 05. маја у
Организацији СДЦ канцеларија Бањалука у Сарајеву одржати радионица за општине
Сарајево, Приједор и Бихаћ која има за циљ да се на истој, уз примјену маркетинга
безбједности, развију конкретни пројекти које ће финансијски подржати СДЦ.
Одабрана тема пројекта за општину Приједор односиће се на безбједност кретања
ученика од куће до школе у зони Основне школе Петар Кочић на Уријама. Ова
активност усаглашена је са Начелником Општине Приједор и наш Форум требало би да
представља 7 чланова од којих је неопходно присуство предсједавајућег Форума,
представника полиције, представника Одјељења за стамбено-комуналне послове,
представника поменуте школе и других релевантних институција.
У дискусију по изложеном укључила се предсједница СО др. Азра Пашалић која
је сугерисала да се код опредјељивања учесника води рачуна о заступљености жена у
делегацији. Предсједавајући је објаснио да се о предложеном водило рачуна, али да
тренутно ни једна од чланица Форума није прихватила учешће због раније планираних
обавеза.
Договорено је да се настави са припремама за учешће на овој радионици, јер
постоји директна корист за нашу заједницу, како са аспекта обуке наших чланова за
овај принцип развијања пројеката тако и са аспекта могућности директне финансијске
подршке за рјешавање инфраструктурних питања у овој области.
6. Реализација задатака из Оперативног плана за 2011. годину
Предсједавајући је најавио да ће Форум у складу са усвојеним Оперативним
планом рада за 2011. годину током мјесеца маја покренути двије договорене
иницијативе према надлежним министарствима и то иницијативу према Министарству
за локалну управу у вези са формализацијом оснивања и рада Форума безбједности у
локалним заједницама за коју недостаје дио легислативе у постојећим законским
рјешењеима, као и иницијативу према Министарству унутрашњих послова у вези са
доношењем привремене Уредбе о
легализацији посједовања наоружања,
минскоексплозивних средстава и војне опреме, како би се обезбедило безбедно
преузимање ових средстава од стране надлежних институција без кривичног гоњења
појединаца и избјегло угрожавање становништва на терену које је последица
одбацивања ових средстава у природу и водотоке.
Овај приједлог је подржан без додатних дискусија јер се ради о већ планираним
активностима.
Дамир Кајтез, члан Форума и командир јединице за рад полиције у заједници,
упознао је чланове Форума о контактима које је ова јединица остварила са
представницима предузећа Арцелор Митал и који се односе на могућност укључивања
истих у активности око финансирања дијела потребних радова на поправци оштећених
садржаја на спортским игралиштима у насељима Пећани, Гашића Насеље и Урије.
Предложена активност је похваљена од стране Форума и договорено је да се она
настави уз редовне консултације са Форумом и надлежним општинским одјељењем.
Због неприсуствовања представника Одјељења за стамбено-комуналне послове
на овој сједници Форума одустало се од разматрања низа питања која су у досадашњем
раду Форума постављена од стране његових чланова , а која су се односила на

дјелокруг овог Одјељења. Договорено је да се ова питања припреме за слиједећу
сједницу уз писмено обраћање Одјељењу.
7. Новоидентификовани проблеми
Рада Карајица, представник Центра за социјални рад у Форуму предложила је да
се уз учешће више различитих институција осмисли заједничка акција на сузбијању
просјачења, које је са доласком љепшег времена посебно изражено у нашем граду.
Појаснила је да у нашим институцијама постоје потребни кадровски и материјални
ресурси да се ова активност изведе на ефикасан и законски утемељен начин.
Зоран Инђић, представник полиције у Форуму, рекао је да подржава овај
приједлог уз потребу организације једног припремног састанка са руководиоцима
релевантних институција и коначног договора око ових активности.
Драшко Ђенадија , предсједавајући Форума , рекао је да се до организације овог
састанка од стране Центра за социјални рад припреми у писменој форми приједлог
Плана акције са прегледом активности сваке од институција учесника како би се
олакшала расправа о истом.
Није било више пријава за дискусију по овој тачки дневног реда.

8. Остала питања
Није било пријављених дискутаната ни по овој тачки дневног реда.

Састанак је завршен у 14 часова.
Записник саставили : Драгица Јанковић и Драшко Ђенадија

ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА
Драшко Ђенадија

