О
НАЦРТУ
СТРАТЕГИЈЕ
БЕЗБЕДНОСТИ ДАНАС У ГРАДСКОЈ
КУЋИ
СА
ПРЕДСТАВНИЦИМА
ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА ДОКУМЕНТ
КВАЛИТЕТАН, АЛИ МОРА ДА БУДЕ
ОДРЖИВ
Чланови Савета за безбедност Града Ниша, на челу са
председником, градоначелником Дарком Булатовићем, састали су
се данас у Градској кући са представницима организација
цивилног друштва како би, у циљу унапређења нацрта Стратегије
безбедности, чије нас усвајање очекује, саслушали њихове
предлоге и сугестије. Оцена представника цивилног сектора је
да је овај стратешки документ написан квалитетно, да садржи
све реалне проблеме са којима се Град Ниш суочава када је реч
о безбедности и да је потребно да се, кроз акциони план,
дефинишу приоритетне активности чијом би се реализацијом
утицало на повећање нивоа безбедности у различитим областима
које стратегија дефинише. Учесници састанка сагласни су да
стратешки документ мора да буде одржив и праћен одређеним
финансијским средствима која морају бити дефинисана и буџетом.
Између осталог, на састанку је речено да је циљ Града и ОЕБС-а
који су заједнички приступили изради овог документа, да он
заиста буде реалан и да се подједнако уваже предлози грађана,
са којима су се у претходном периоду, сусретали на јавним
расправама, градоначелник и начелник полиције, али и предлози
организација цивилног друштва које су на овом документу и
радиле, раме уз раме са представницима градских и републичких
институција. Иначе, састанку су присуствовали представници
Проактива, Националног савета Рома, Центра за развој цивилних
ресурса, Националне коалиције за децентрализацију, Протекте,
Медиа и реформ центра, Јуром центра, Освита, Женског простора,

Института за јавно здравље, Оптимум-УМ-а, Центра за девојке,
Секретаријата за омладину и спорт, Центра за људска права и
демократију. Поред градоначелника, састанку, чију је
организацију помогао Медија и реформ центар, присутвовао је и
начелник Полицијске управе Славиша Виријевић, помоћница
директора Дома здравља Јасмина Ранковић, секретарка Вишег
јавног тужилаштва Јелена Паповић Миладиновић, директорка
Медија и реформ центра Данијела Вучић, начелник Школске управе
Драган Гејо, представница Центра за социјални рад Свети Сава
Душица Јовановић и представник Основног суда Владимир Ракоњац.

