
 

ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ГРАДА ПРИЈЕДОРА ЗА 2015. ГОДИНУ 

 Дјеловање и рад Форума за безбједност заједнице града Приједора, у току 2015. 

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

Програмом рада за 2015 годину, као и покренутим иницијативама и сугестијама од 

стране институција и грађана, које су проистекле из партнерског рада свих 

безбједоносних субјеката са подручја Града, односно рада на идентификовању 

присутних безбједносних проблема и координисаног и усаглашеног дјеловања у 

њиховом рјешавању, што је резултирало сталним јачањем општег безбједоносног 

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 2015 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 2015. 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, обраћање преко 

полицијских станица или РПЗ полицајаца, обраћања према различитим институцијама, 

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

преовладавала су следећа питања:  

-асоцијално понашање малољетника (нарушавање јавног реда и мира, крађе, 

вршњачко насиље у школама, дрога, алкохолизам, поремећаји у понашању и друго); 

-организација прославе завршетка школске године за матуранте; 



-стање у области противпожарне заштите; 

-проблем проналаска и уништавања минско-експлозивних средстава и наоружања 

заосталих из рата; 

-проблем насиља у породици (Протокол о сарадњи надлежних институција); 

-проблем расвјете у Козарској улици; 

-нарушавање јавног реда и мира у вези са инцидентима  који су се десили у вријеме 

годишњих одмора (разматрајући информацију ЦЈБ Приједор о инцидентима који су се 

десили у вријеме годишњих одмора на подручју Града Приједора, Форум за 

безбједност заједнице Града Приједора донио је слиједеће закључке: 

1. Форум за безбједност јавно осуђује све покушаје појединаца и  
 организованих група чије је дјеловање довело до нарушавања јавног реда и мира, 
наношења тјелесних повреда другим лицима и осјећаја угрожености и нелагоде било 
ког појединца или групе грађана на подручју града Приједора. 

2. Форум  сматра   да  су   институције  Градоначелника ,  ЦЈБ,   тужилаштво  и  
вјерске институције у складу са својим овлаштењима предузели неопходне и законом 
прописане мјере и радње, осудили инциденте, правовремено информисали јавност и 
радили на смиривању међунационалних тензија. 

3. 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. 

4. Форум  позива  надлежне  институције  да покрену  потребне иницијативе за  
измјене и допуне одређених подзаконских докумената које ће увести више реда у ову 
област и омогућити лакшу идентификацију одговорних лица и ефикасније 
предузимање потребних мјера на правовременом спречавању инцидената свих врста и 
облика. 
 
 
Такође, на сједницама Форума разматрана су и слиједећа питања: 

-почетак школске године, (безбједност ученика у саобраћају); 

-злоупотреба пиротехничких средстава и нелегалног промета истих; 

-проблем точења алкохола малољетним лицима; 

-проблем правовременог уклањања графита непримјереног садржаја са фасада и 

других површина у граду; 

-рад Дневног центра за рад са дјецом у ризику: 



- пројекти са УНДП-ом (послије реализованог пројекта набављено 5 комплета 

ронилачке опреме за потребе ТВЈ и ронилачког клуба Сана, 46 медицинских торби за 

обуку  из прве помоћи за потребе црвеног крста и основних и средњих школа, 6 

рачунара, 1 штампач и фотоапарат за потребе ЦЈБ Приједор). 

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 допринијети смањењу негативних посљедица ових 

појава, дајући при том приоритет у осмишљавању превентивних мјера и активности и 

подстицање 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. Активности форума као и сви донесени документи и 

засписници са састанака на вријеме  су објављивањи на веб-сајту 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.  

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 квлалитетно је унаприједио начин свога рада. У очима грађана Форум је 

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

заједниву 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  

           _____________________ 

                                                                                                 / Драгана Малић, проф./ 


