Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор,
одржаног у Великој сали Градске управе, 11.12.2014. године, са почетком у 13:00
часова.

Присутни:
Сања Муњиза – предсједавајућа Форума, Драшко Ђенадија – представник цивилне
заштите, Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор, Драгица Вукмир Вујаковић – представник
Опште болнице Приједор, Рајко Мршић - ВД Приједор, Зоран Баљак – Служба за
инспекцијски надзор, Вања Дејановић – Дом здравља – Центар за ментално здравље,
Милан Гламочанин – представник Службе за мјесне заједнице, Милена Миодраговић –
представник Центра за социјални рад, Мидхета Делкић – представник Исламске вјерске
заједнице, Драгана Малић – представница средњошколског образовања, Милорад
Вујмиловић – представник комуналне полиције, Јанко Стојнић – представник ТВЈ,
Томислав Блаха – представник организација националних мањина, Стипо Дринчић –
представник Форума за безбједност регије Љубија и Бранко Мудринић – представник
ЦЈБ Приједор - Станице за безбједност саобраћаја.

Дневни ред:
1. Поздравна ријеч и увод у састанак
2. Усвајање записника са прошлог састанка
3. Информација о „ 16. Дана активизма „ у области насиља у породици
4. Информација о резултатима кампаље „ Бирај живот без оружја „ и „ Жетва – 2 „
5. Разматрање новоидентификованих проблема
8. Остала питања.

1. Поздравна ријеч и увод у састанак
Предсједавајућа Форума Саља Муњиза поздравила је све присутне, зажељела им
добродошлицу, те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и
није било приједлога и сугестија за његову измјену или допуну.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Једногласно је усвојен записник са прошлог састанка Форума одржаног дана
25.09.2014. године. Дискусија по записнику није било.
3. Информација о „ 16 дана активизма „ у области насиља у породици
Информацију о овој активности поднијела је Милена Миодраговић , испред Центра
за социјални рад Приједор, а у име потписника протокола о заједничком дјеловању
институција у области насиља у породици. Она је нагласила да се сваке године низом
различитих активности скреће пажња на проблем насиља у породици. Ове године у
сарадњи са Основном школом Бранко Ћопић и Форумом за безбједност заједнице града
Приједора, поред осталих активности, уприличена је и интерактивна позоришна
представа у извођењу сарајевског глумачког ансамбла „ Театар Форум „ која је
изведена за представнике институција потписника протокола, представнике школа ,
медија и других субјеката. Такође је нагласила да је у Бањалуци у организацији
Министарства породице омладине и спорта одржан састанак са представницима
институција из свих градова и општина из РС које се баве проблематиком породичног
насиља. На састанку је истакнут примјер Приједора као препознатљив примјер добре
праксе, а присутнима је приказана и пригодна презентација поменутог модела.
Инђић Зоран је у својој дискусији нагласио да је у наредном периоду потребно
проширити број институција које треба да се укључе у постојећи тим, а прије свега
Градска управу преко Одјељења за друштвене дјелатности, тужилаштво и правосуђе,
Општа болница као и активи директора основних и средњих школа. С тим у вези
предложио је организацију састанка у поменутом одјељењу Градске управе на коме би
требало да се дефинише начин и динамика укључивања нових субјеката у постојећи
протокол, као и да се сагледа могућност да се о резултатима рада из ове области
информише и Скупштина Града.
Милена Миодраговић је нагласила да треба појачати рад неких институција јер је
забиљежен и случај бјежања лица које је извршило насиље са одјела неуропсихијатрије
приједорске болнице, као и да су забиљежени и одређени професионални пропусти
када је у питању медијско извјештавање о случају силовања кћерке од стране оца
насилника који је недавно забиљежен.
Милан Гламочанин је устврдио да је веома важно да дође до проширења протокола
о заједничком поступању институција када је у питању насиље у породици јер се тиме
изграђује потребан ниво друштвене одговорности свих субјеката у локалној заједници
коју могу дати свој допринос у квалитетнијем приступу у рјешавању ових питања.
Форум је на крају ове тачке дневног реда похвалио рад свих субјеката у овој области
и закључио да се предузму додатне активности на организацији састанка у Одјељењу за
друштвене дјелатности како би дошло до проширења броја потписника протокола и
унапређења рада.

4. Информација о резултатима кампање „ Бирај живот без оружја „ и „ Жетва 2 „
Информацију је Форуму саопштио Драшко Ђенадија. Он је нагласио да је
иницијатива за покретање ове акције потекла управо од приједорског Форума за
безбједност и да је свему претходило доношење одговарајућег Закона о амнестији које
је Министарство унутрашњих послова предложило Народној скупштини Републике
Српске. Овим Законом чије важење је започело од септембра 2013. па закључно са
децембром 2014. године омогућено је грађанима да могу заостало наоружање и минско
експлозивна средства заостала из рата, а која се не могу легализовати, вратити
надлежним институцијама ( полицији и цивилној заштити ) без покретања било каквог
прекршајног или кривичног поступка, а све у циљу повећања опште безбједности
грађана . Ђенадија је нагласио да је највећи дио ових средстава завршавао одбацивањем
у природу и водотоке што је повећавало ризик за грађане. Рекао је да је у наведеном
периоду надлежним институцијама од стране грађана враћено укупно: 95 пушака
разних модела, 7 пиштоља, 253 експлозивне направе различитих врста и намјене, 1200
гр. војног експлозива и 6316 ком. муниције различитог калибра.
Такође је саопштио да су у току 2014. године органи цивилне заштите
интервенисали на 83 појединачне локације и разминирали 1100 м2 сумњиве површине.
На крају је констатовано да су у овој активности постигнути добри резултати, да су
сви субјекти реализовали предвиђене планске активности, као и спровели адекватну
медијску кампању која је значајно утицала на добар крајњи резултат ове активности.
5. Новоидентификовани проблеми
Инђић Зоран, представник ЦЈБ Приједор, истакао је проблем правовременог
уклањања графита непримјереног садржаја који се повремено исписују на фасадама.
Полиција по дојави о постојању графита излази на терен, обавјештава комуналну
полицију која врши увиђај и документовање случаја и прослеђује захтјев за уклањање
надлежном одјељењу Градске управе. Инђић констатује да је реакција након тога
прилично спора и да написани графити негативно утичу на расположење грађана и
стварају ружну слику у самом граду.
Милорад Вујмиловић, представник Комуналне полиције, рекао је да је према
постојећим прописима непознат орган који би до краја пратио ову проблематику и да је
у наредном периоду потребно кроз прописе локалне управе прецизно дефинисати ова
питања.
Форум је донио закључак којим предлаже Одјељењу за стамбено комуналне
послове да размотри могућности за прецизније регулисање питања брзог уклањања
графита са фасада зграда, а посебно оних непримјереног садржаја.
6. Остала питања
Делкић Мидхета, представница Исламске вјерске заједнице, обавјестила је Форум
да није присуствовала сједницама Форума у току ове године, али да подржава рад
Форума. Посебно се захвалила Форуму за јавну осуду случаја вандалског оштећења
објекта градске џамије у Приједору.
Предсједавајућа Сања Муњиза је констатовала да је Форум до сада доказао да је
спреман да осуди све облике насилничког понашања без обзира са које стране долазе.

Стипо Дринчић, представник Форума за безбједност регије Љубија, рекао је да је од
оснивања овај Форум до сада одржао 5 сједница и да у раду Форума учествују
представници из свих дијелова које обухвата ова регија.
Он истиче проблем напуштених зграда у којима су се дешавали пожари и које су
због своје старости и лоших статичких карактеристика постали озбиљна пријетња
бескућницима и скитницама које улазе у ове објекте. Поред стамбених зграда које су
углавном власништво „ Старих рудника „ у сличној ситуацији је и објекат старе
болнице, објекат сале Партизан који је дјелимично већ урушен, као и објекат Дома
културе који је значајно оштећен и девастиран и кога би хитно требало заштитити од
даљег пропадања.
Исти такође истиче проблем канала кроз Љубију у којем завршавају илегални
прикључци фекалне и сваке друге канализације и у који се врло често одбацује и чврсти
и анимални отпад, када се ,посебно у љетне дане, око канала шири несносан смрад и
повећава могућност заразе. С тим у вези Дринчић предлеже повећано присуство
комуналне полиције на простору Љубије.
Форум је закључио да је потребно идентификовати власнике објеката и ангажовати
грађевинску инспекцију да обиђе девастиране објекте и поступи у складу са својим
овлаштењима имајући у првом реду на уму безбједност грађана који су директно
угрожени. Такође када је у питању стање канала кроз Љубију, Форум предлаже да се
ово питање рјешава кроз сарадњу Регионалне канцеларије за МЗ регије Љубија и
надлежних служби Градске управе Приједор.

Састанак је завршен у 14:20 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија

Предсједавајућа Форума
Сања Муњиза

