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Идентификовати питања о сигурности заједнице које се требају ријешавати
Постављати приоритете инцијатива о сигурности заједнице
Побољшање сигурности заједнице и свих грађана Сокоца
Превенција криминала
Ријешавање проблема заједнице
Смањење потенцијалног конфликта унутар заједнице
Бављење питањем жртава насиља у породици
Сазнати мишљење јавности
Успостава комуникације за успјешно спровођење разних иницијатива
Изналажење начина за добијање подршке од заједнице
Информисати јавност о томе шта се све може урадити са средствима која су на
располагању

Оквирни план рада Форума за безбједност Општине Соколац објашњава приступ,
циљеве, сврхе и активности у предстојећем периоду.
Модел рада полиције у заједници и сигурности заједнице је одобрен од стране МУП-а
РС, а министар унутрашњих послова РС је са имплементаторима пројекта потписао
Меморандум о разумијевању, чиме је пружена и званична подршка овом пројекту.
Форум за безбједност Општине Соколац своје активности реализоваће кроз више
програмских цјелина и то:
Програм везе са заједницом
1. Веза са школама
2. Програм борбе против дрога
3. Односи са медијима
Усклопу реализације ових области посебна пажња биће посвећена повећању
повјерења свих дијелова заједница у рад полиције и обезбјеђењу њихове већа сигурности,
без обзира на расно, етничко-национално поријекло, националност, вјеру, пол или доб.
При томе треба обезбједити једнако поступање према свима, у складу са њиховим
потребама, а константно ће се радити и на јачању осјећаја индивидуалне безбједности и
сигурности унутар заједнице, те развијању продуктивних односа са медијима на
професионалној основи и промовисању и развијању бољег разумијевања овлаштења и
улоге полиције у заједницама којима служи.

ПРОГРАМ ВЕЗЕ У ЗАЈЕДНИЦИ
Циљеви:






Дефинисање проблема у локалној заједници и одређеивање приоритета
рјешавања
Изградња партнерства са другим групама и организацијама које ће помоћи у
рјешавању проблема у заједници
Повећање знања јавности о циљевима и сврси активности везаних уз рад полиције
у заједници.
Изградња партнерства са другим групама и организацијама које ће помоћи у
рјешавању проблема у заједници
Повећање интереса свих грађања за сарадњу и партнерство са полицијом, у циљу
превенције, откривања и спречавања свих видова асоцијалних облика понашања
појединаца и група, те свих облика криминалитета и нарушавања безбједности у
заједници, уз стварање предуслова за прихватање чињенице да безбједност није
само »ствар« полиције, већ сваког појединца и читаве заједнице.

Ове активности проводиће се првенствено кроз рад Савјета мјесних заједница.
Поред тога слична сарадња оствариће се са државним и невладиним организацијама
(удружење пензионера, борачка, повратничка, избјегличка и остала удружења, вјерске
организације, хуманитарне, омладинске асоцијације и остала удружења).
Поред едукације, активно ће се радити на препознавању проблема и изналажењу
начина за њихово рјешавање кроз укључивање свих надлежних тијела. Истовремено,
континуирано ће се дјеловати на спознаји и стварању свијести код грађана да смо сви
заједно одговорни за безбједност у локалној заједници.
Неопходно је дефинисати појединце, који у нашем окружењу уживају углед и
поштовање. Ова лица у локалној заједници могу се »регрутовати« из редова предсједника
кућних савјета, секретара мјесних заједница или сличних особа, са којима ће се
одржавати редовни контакти.
На тај начин »пробиће се лед« и створити предуслови за придобијање и
укључивање осталих мјештана те уже локалне заједнице за активно учешће у стварању
бољих безбједносних предуслова.
Како је планирано, у реализацији овог програма учествоваће тим за рад полиције у
заједници при ПС Соколац, Форум за безбједност грађана, невладине организације, све
надлежне установе и организације, те сви појединци који могу допринијети рјешавању
проблема.
Квалитет остварених резултата моћи ће се утврдити оцјењивањем жеље и
заинтересованости грађана и свих других релевантних сегмената да раде на подизању
укупне безбједности на виши ниво, као и анкетирањем становништва о степену личне и
укупне безбједности, те анализом броја уочених и ријешених проблема.
Реално гледано, уз максимално ангажовање свих сегмената укључених у његову
реализацију, овакав план је могуће остварити. Његова поставка је прихватљива, јер се
може са знатном сигурношћу претпоставити да ће већина надлежних субјеката и грађана

бити заинтересована за рјешавање уочених проблема и негативности у сфери
безбједности, иако ће вјероватно бити и оних фактора које неће занимати овакав вид
сарадње, па чак и оних чије ће намјере бити везане уз одређене видове опструкције.
ПРОГРАМ ВЕЗЕ СА ШКОЛАМА






Циљеви:
Стварање безбједнијег окружења и сигурности ученика у школама.
Превенција свих облика криминалног и насилничког понашања код младих, те
уочавање и рјешавање таквих проблема
Подизање нивоа знања и свијести ученика, наставника и родитеља о раду
полиције у заједници.
Повећање интереса за сарадњу са службом полиције, уз истовремено јачање
повјерења у полицијски рад.

У циљу реализације овог програма успоставиће се веза и сарадња са директорима
школа (основна, средња школа и обданиште).
На тај начин лакше ће се препознати основни проблеми са којима се суочава овај
сегмент друштва, те идентификовати подручја дјеловања у којима би свој допринос
могли дати чланови Форума.
У рјешавање идентификованих проблема укључиваће се по потреби и остали
друштвени сегменти, првенствено општински Центар за социјални рад, здравствене
установе, спортско-забавне организације и удружења, невладине организације, вјерске
заједнице итд.
Програм ће се остваривати путем предавања и едукације школске популације, те
повезивањем полицијске организације са школским установама, што подразумјева
повремено, или, у складу са могућностима, стално присуство припадника полиције у
основним и средњим школама.
Програм је реално изводљив, јер је од користи како за школе тако и за полицију и
цјелокупну друштвену заједницу.
Почетна фаза би се требала реализовати до краја првог полугодишта, а током
њеног трајања ће се идентификовати проблеми за које ће чланови тима урадити
конкретне микро-планове, у циљу њиховог рјешавања. Друга фаза, која се односи на
практично рјешавање проблема, подразумијева сталан процес, у који ће бити укључени
сви надлежни друштвени сегменти.

ПРОГРАМ БОРБЕ ПРОТИВ ДРОГА
Циљеви:





Упознавање шире друштвене заједнице о штетностима наркотика и подизање
нивоа знања о питањима у вези са дрогама.
Прикупљање информација о дистрибуцији и конзумирању наркотика у заједници.
Смањење присуства дрога у заједници.
Повећање безбједности у заједници.

Програм ће се на остваривати на два начина, и то превентивним дјеловањем у виду
едукације, те оперативним радом на терену, у циљу спречавања препродаје и уживања
наркотика.
Први начин рада имаће као основну сврху подизање нивоа знања и свијести о дрогама и
њиховом штетном дјеловању. На тај начин превентивно ће се дјеловати на смањење
кривичних дјела из ове области.
Поред тога, путем непосредних контаката покушаће се створити почетни ниво
комуникације, неопходан за адекватно праћење ове области и сазнавање безбједносно
интересантних информација.
Едукација у виду предавања ће се изводити у школама, мјесним заједницама, на
форумима грађана, путем медија и слично.
Поред тога, покушаће се пронаћи донатори за организовање пригодних кампања, које ће
бити пропраћене адекватним штампаним материјалом.
За потребе едукације формираће се тим стручњака, који ће чинити експерти из области
здравства, социјалног рада, полиције, те невладиних организација које се баве овом
проблематиком, чији поједини чланови посједују цертификате за провођење овакве
врсте едукације.
Истовремено ће се одвијати и оперативни рад на терену, у циљу прикупљања
информација, до којих ће се долазити у сарадњи са свим наведеним сегментима ( носиоци
овог задатка су припадници ПС Соколац ).
Програм је могуће реализовати уз квалитетан приступ овом проблему, који
подразумијева пуну сарадњу свих наведених чинилаца, што ће допринијети да овај план
буде реално изводљив.
Због специфичности проблема, рјешавање ове проблематике биће трајан процес.

ОДНОСИ СА МЕДИЈИМА
Циљеви:





Развијање професионалног односа са представницима медија и прихватање
заједничке одговорности у овој области дјеловања
Благовремено информисање јавности о битним сегментима безбједности и раду
полиције, као и о дјелатностима тима ПС Соколац за рад полиције у заједници
Повећање повјерења у рад полиције
Стварање безбједнијег окружења

У склопу реализације овог програма неопходно је радити на кородинираном
информисању медија о догађајима из области безбједности.
Сви чланови тима за рад полиције у заједници свакодневно ће радити на
идентификацији проблема, догађаја и тема, које би требало прослијеђивати медијима.
У случају да се догоде тежи облици угрожавања безбједности, неопходно је
остварити што бржу везу са координатором тима за рад полиције у заједници, како би се
у договору са њим и надлежним руководиоцима, обавило правовремено и квалитетно
информисање јавности, у складу са важећим законским прописима о тој дјелатности.
Због тога је неопходно да се овај дио посла одвија плански и стратешки, те да се
тиче свих сегмената безбједности у заједници.
О вриједности постигнутих резултата у овој облати најбоље ће говорити
информације које буду објављене у медијима, али ће од велике користи бити и рекације
грађана. Много тога ће се сазнати и на основу периодичне анализе укупних резултата
рада, постигнутих током сарадње са медијима.
Овај програм је реално изводљив, али захтјева дужи временски период за успјешну
примјену и реализацију, уз двосмјерну комуникацију и међусобно поштовање и
разумијевање. Такав вид сарадње са медијима се неће изградити преко ноћи, већ је за то
потребан значајан временски период. Треба имати на уму да су могућа и одређена
иступања из планираних оквира, јер је ријеч о поприлично непредвидљивој области, која
не подлијеже стриктним закономјерностима, које прате неке друге дјелатности.
Од успостављања квалитетних односа са медијима имале би користи обје стране, и
медији и полиција, а посебно шира друштвена заједница.

Основни приступ рјешавању проблема
Када Форум о сигурности заједнице почне радити у корист шире заједнице, биће
потребно да чланови тог Форума прихвате одређени приступ рјешавања проблема који
утичу на заједницу.
Када Форум о сигурности заједнице буде радио као ефективна група појединаца
који раде заједно и користе комбинацију појединачних знања, вјештина и искустава, и
широк низ других атрибута у циљу рјешавања проблема заједнице.
Уколико овакав снажни Форум не буде имао јасно дефинисану основу на којој ће
приступати проблемима, напори ће бити подјељени и мање ефикасни него што би иначе
могли бити.
Основни модел
Идентификовати
проблем

Размотрити
опције

Извршити
процјену

Спровести
рјешења
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