ГОДИШЊИ ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ФОРУМА ЗА БЕЗБЈЕДНОСТ ЗАЈЕДНИЦЕ ГРАДА ПРИЈЕДОРА
ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИЈЕДОР, фебруар 2018. године

Форум за безбједност заједнице града Приједора је у 2017. 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 2017. 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 2017. 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 2017. ГОДИНИ
У раду Форума током извјештајног периода идентификован је и разматран већи број
безбједносних проблема:
-

-

-

-

-

-

Настављен је рад на имплементацији Плана активности на сузбијању малољетничке
делинквенције и вршњачког насиља у основним и средњим школама, као и у
превенцији других социо патолошких појава;
Учешће у различитим кампањама: „Заштитимо дјецу у саобраћају“, „Безбједност и
превенција криминала почињу са вама“, „Сузбијање просјачења“ и друго;
Борба против корупције- рад на јачању интегритета институција и подршка изради
превентивних програма институција, као и охрабривању грађана у пријављивању
корупције;
Унапређење начина и облика комуникације грађана са Форумом за безбједност кроз
рад регионалних канцеларија Одсјека за мјесне заједнице, вјерских заједница и других
субјеката;
Проблематика функционисања заједница етажних власника у циљу унапређења рада у
области безбједности;
Јавно реаговање и осуда догађаја који угрожавају безбједност грађана и распирују
међунационалну мржњу као и праћење кривичних дјела почињених из мржње и
предрасуда;
Промоција добрих пракси помоћи угроженим категоријама становништва;
Подршка програмима обуке школске дјеце из области пружања прве медицинске
помоћи и упозорења на опасност од мина и неексплодираних убојних средстава;
Редовно праћење актуелне безбједносне проблематике по свим сегментима и по
потреби покретање одговарајућих иницијатива и акција у заједници;
Промоција програма на заштити здравља становништва и заштити животне средине;
Подршка активностима на уклањању опасности од заосталих мина и НУС-а
Подршка програмима материјално техничког опремања и обучавања структура за
заштиту становништва у условима елементарних непогода и техничко технолошких
акцидената;
Подршка програмима борбе против насиља у породици и унапређење капацитета у
овој области;
Промоција волонтерског рада у заједници;
Подршка и учешће у раду „Мреже снажних градова“;
Праћење кампања Нансен дијалог центра и Одреда извиђача др Младен Стојановић;

-

-

-

Форум је заједно са школама и локалном управом уз активно учешће ученика иницирао
активности организовања прославе завршетка школске године за матуранте у љетној
башти ;
Форум је иницирао уклањање графита непримјереног садржаја са фасада и других
површина у граду;
На сједницама Форума истицани су проблеми уличне расвјете и зачепљења одвода у
граду и покренута је иницијатива код надлежних институција да се ти недостаци
отклоне;
Форум је иницирао и остале активности од значаја за безбједност и напредак заједнице
града Приједора;

Рад Форума за безбједност града Приједора је и у овом извјештајном периоду био
јаван и крајње транспарентан. Активности Форума, као и сви донесени документи и
записници са сједница објављивани су на web страници града Приједора и на вријеме
достављани
Градоначелнику, органима градске управе, Полицијској управи,
институцијама и субјектима који партиципирају у раду Форума. На сједницама Форума
омогућено је, као и до сада, присуство свим заинтересованим медијима.
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