Број: 02/17
Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор, одржаног
у великој сали Градске управе, 27.04.2017. године, са почетком у 13:00 часова.
Присутни:
Драгана Малић – представница средњошколског образовања и предсједница Форума,
Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите и замјеник предсједника Форума,
Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор, Горан Драгојевић – подпредсједник Скупштине Града,
Раденка Карајица – представник НВО, Сања Муњиза – представник основног
образовања, Драгица Вукмир Вујановић – Општа болница Приједор, Босанчић Младен
– Комунална полиција, Милан Гламочанин – Одсјек за мјесне заједнице; Данко Рауш –
Центар за социјални рад, Здравко Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности,
Душко Врачар – представник Одјељења за стамбено комуналне послове, Катарина
Панић – представник медија, Александра Попић – представник мисије ОСЦ-а и
представници ЕУФОР-а – тим из Чилеа.
Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
2. Усвајање записника са сједнице Форума од 23.02.2017. године
3. Реализација програма едукације у основним и средњим школама у области
малољетничке деликвенције
4. Проблематика функционисања заједница етажних власника у циљу
унапређења рада у области безбједности
5. Новоидентификовани проблеми
6. Остала питања

1. Поздравна ријеч и увод у састанак
Предсједница Форума Драгана Малић поздравила је присутне чланове Форума и госте,
те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен.

2. Усвајање записника са сједнице Форума од 23.02.2017. године
Записник са прошлог састанка Форума, број 01/17 од 23.02.2017. године, једногласно
је усвојен. Примједби на записник није било.
3. Реализација Програма едукације у основним и средњим школама у области
малољетничке деликвенције
Извјестилац по овој тачки дневног реда био је Зоран Инђић испред Полицијске управе
Приједор. Он је истакао да је у договору са директорима основних и средњих школа
сачињен план одржавања едукативних радионица и извршен одабир тема.
Тема: „ Безбједносни ризици и опасности кориштења друштвених мрежа „
реализована је у 10 школа гдје је одржан исти број предавања. На истима је
присуствовало укупно 295 ученика и 8 родитеља и 15 просвјетних радника.
Тема: „ Негативности кориштења наркотичких средстава „ реализована је у 3
школе у којима је одржано 5 предавања на којима су била присутна 262 ученика, 12
родитеља и 12 просвјетних радника.
Ова активност наставиће се током цијеле године и њом ће бити обухваћене све школе.
Данко Рауш, испред Центра за социјални рад рекао је да се последњих година биљежи
тренд смањења прекршаја и кривичних дјела које чине малољетници.
Раденка Карајица испред Дневног центра за рад са дјецом у ризику истакла је важност
рада овог центра који већ дуже вријеме ради са ризичном популацијом дјеце и постиже
мјерљиве резултате јер дјеца која су прошла кроз овај центар нису евидентирана као
починиоци прекршаја.
Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће констатовао је да Форум већ 14 година
редовно опсервира проблематику малољетничке деликвенције, да је пређен велики пут
од обуке психолога и падагога који раде у школама, до потписивања протокола између
институција које се баве овом проблематиком, те да су добри резултати последица
организованог и стручног рада свих учесника , као и да је потребно то стање одржавати
на достигнутом нивоу и кроз нове облике рада стално радити на његовом унапређењу.
4.
Проблематика функционисања заједница етажних власника у циљу
унапређења рада у област безбједности
Информацију о Законској регулативи и тренутном стању у овој области испред
Одјељења за стамбено комуналне послове саопштио је Душко Врачар, самостални
стручни сарадник .
Регистровање Заједница етажних власника проводи се на основу одредаба из Закона о
одржавању зграда („Службени гласник“ Републике Српске бр. 101/11) и Правилника о
упису у регистар ... („Службени гласник“ Републике Српске бр. 27/12).

Надлежно Одјељење Градске управе Приједор је до данас од око 200 зграда односно
око 300 улаза зграда (мислећи на „старе“ зграде, изграђене прије последњег рата),
регистровало 275 Заједница етажних власника, што је веома повољан број односно
проценат у односу на друге градове и општине Републике Српске (мислећи при том и
на Бања Луку).
Како заједнице регистровањем стичу својство правног лица, тако постају и један од
сегмената нашег друштва односно један од носиоца права и обавеза у области
безбједности заједнице, мислећи при том на јавни ред и мир, комунални ред,
противпожарну заштиту итд...
Што се тиче активности које се односе на додатно анимирање етажних власника у
зградама или дијеловима зграда (улазима), који до сада нису регистроване, Одјељење за
стамбено-комуналне послове је прије око једне године извршило обилазак и
обавјештавање истих, остављањем писмених позива за регистровање у којима је
наведена законска обавеза за то као и санкције уколико се не приступи истом. Ово из
разлога што је у члану 41. став 1. тачка г напријед наведеног Закона утврђено
слиједеће: „Новчаном казном у износу од 300 до 3.000 КМ, казниће се за прекршај
етажни власник или корисник посебног дијела зграде ако због неоправданих разлога
избјегава оснивање заједнице.“
По извршеном наведеном анимирању нерегистрованих зграда или дијелова зградаулаза, копије поменутих аката-позива су уручене Комуналној полицији, а ради
предузимања радњи из њихове надлежности тј. покретања прекршајних поступака
против поменутих лица.
Зоран Инђић испред Полицијске управе је истакао потребу да се оконча комплетан
процес регистрације свих етажних заједница и да изабрана лица у пуном капацитету
извршавају своје обавезе, а посебно када је у питању сарадња са институцијама по свим
питањима па и са полицијом.
Босанчић Младен испред комуналне полиције саопштио је да велики број станара није
упознат са својим обавезама, да један број изабраних предсједника етажних заједница
одустју од својих дужности, а да се при том не бирају нови, те да је потребно радити на
додатној едукацији станара јер се још не схвата да су они власници зграде и да се о
свему требају бринути.
Милан Гламочанин испред службе за мјесне заједнице саопштио је да предсједници
заједница етажних власника имају проблема око вођења финансија, као и око израде
завршног рачуна, те да се многи плаше одговорности и да под притиском других
станара одустају од своје функције. Истакао је потребу прецизнијег законског
регулисања ове области и потребе за поједностављењм начина и процедура рада ових
тијела.
Закључак Форума је да је потребно од стране надлежног одјељења детаљније сагледати
комплетну проблемтику у овој области и дати евентуални приједлог за измјене и
допуне прописа, као и обезбједити размјену спискова етажниних заједница и њихових
предсједника са другим службама којима је то потребно.

5. Новоидентификовани проблеми
Драгана Малић, предсједавајућа Форума, упозорила је на повећан број паса луталица у
граду, те саопштила да је било напада на ученице средњошколског центра, а такође је
саопштено да пси луталице праве штету и нападају стада оваца у руралним дјеловима
града и да је потребно интензивирати напоре свих субјеката на овом проблему.
Није било других идентификованих проблема.
6. Остала питања
Драшко Ђенадија упознао је чланове Форума да је на Скупштини Града усвојен
Акциони план превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и
предрасуда који је за све нивое власти дефинисао сет алата јавног одговора и осуде
оваквих дјела. Такође је саопштио да је наш град примљен у Мрежу снажних градова
свијета, гдје се примају градови који развијају властите капацитете и превентивно се
баве борбом против насилног екстремизма. Напоменуо је да је донесени документ
постављен на сајт ове организације и да служи као примјер добре праксе у региону, што
је похваљено од ове асоцијације. Речено је такође да ће се у будућности на овај сајт
поставити и План интегритета који је документ Градске управе у области борбе против
корупције.
Ђенадија је нагласио и да су завршени избори и конституисање савјета мјесних
заједница на подручју града Приједора и да ће се убудуће више радити на остваривању
различитих облика сарадње са овим тијелима.
Форум је упутио иницијативу Градској управи и активу директора средњих школа да се
и ове године обиљежавање последњег дана школе за матуранте организује заједнички
за све у Љетној башти, што се и прошле године показало као добро са више аспеката.
Такође Форум је упутио апел грађанима нашег града да се уздрже од неконтролисаног
паљења ватре на отвореном и тако допринесу смањењу пожарне опасности која је
посебно изражена у прољеће када се уређују пољопривредне површине и пали коров.
Форум је јавно осудио писање графита увредљивог садржаја на помоћном објекту у
оквиру православне цркве у Петрову – Ћели и затражио од полиције интензиван
оперативни рад на расвјетљавању овог инцидента.
Састанак Форума је завршен у 14,30 часова

Предсједавајућа Форума
Драгана Малић

