
 

 
Број: 03/20 
 

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице Града Приједора одржане у 

Великој сали Градске управе дана 08.10.2020. године, са почетком у 13:00 часова 

 

Присутни:  

 

Драшко Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајућег 

Форума, Драгана Малић – ЈУ „Средњошколски центар Приједор“, Зоран Инђић – 

представник Полицијске управе Приједор, Раденко Петрић – представник ТВЈ 

Приједор, Миле Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор I, Дарко Стојановић – Одсјек 

за мјесне заједнице ГУ, Томислав Блаха – Удружење Чеха „Чешка бесједа“, Рада 

Карајица – Невладин сектор, Дарко Драгић – представник Одсјека за инспекцијске 

послове ГУ, Горан Гаврановић – ПУ Приједор ПСБС, Стевица Дроњак – Одјељење за 

друштвене дјелатности ГУ, Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ, 

Младен Босанчић – Комунална полиција ГУ, Миланка Егић – ПУ Приједор ПС 

Приједор 2, Тамара Лазић – ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Госпа Сајак 

Штиковац – ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Катарина Панић – представник 

медија, Драгица Јанковић – Одсјек за мјесне заједнице ГУ и секретар Форума. 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег; 

2. Усвајање записника са прошлог састанка;  

3. Информација о спроведеним активностима за почетак школске године;  

4. Збрињавање лица са потешкоћама у менталном здрављу;  

5. Новоидентификовани проблеми; 

6. Остала питања. 

 

 

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег 

 

Замјеник предсједавајућег Форума Драшко Ђенадија поздравио је присутне чланове 

Форума и госте и прочитао приједлог дневног реда који је једногласно усвојен. 

 

Ђенадија је обавијестио чланове Форума да је предсједавајући Форума Данко Рауш 

поднио оставку из разлога пресељења у другу земљу, а до избора новог 

предсједавајућег функцију предсједника обављаће замјеник Драшко Ђенадија. Такође, 

упознао је присутне да су нови чланови Форума Дарко Стојановић Шеф одсјека за 

мјесне заједнице, умјесто Милана Гламочанина, и Тамара Лазић представник ЈУ 

Центар за социјални рад, умјесто Данка Рауша. 

 



2. Усвајање записника са прошлог састанка  

 

Записник са прошлог састанка Форума, број  02/20 од 18.06.2020. године, једногласно је 

усвојен. Примједби на записник није било. 

 

 

3. Информација о спроведеним активностима за почетак школске године 

 

Испред Полицијске станице за безбједност саобраћаја замјеник командира Горан 

Гаврановић упознао је присутне да се ове године због ситуације проузроковане корана 

вирусом нису вршила предавања о безбједности дјеце - ученика у саобраћају, а која су 

била планирана  у склопу акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“. Ова ПС је остварила 

контакт са свим централним основним школама са подручја града Приједора, како би 

се сагледале могућности организовања предавања по школама, међутим одговор од 

директора и педагога је био да се придржавају упута Министарства просвјете и да се 

ове године не дозволе предавања изван школских установа.  

 

У склопу наведене акције ова ПС је у току мјесеца септембра извела двије  регионалне 

акције, једна са акцентом на однос возач - пјешак и друга са акцентом на техничку 

исправност моторних возила са посебним акцентом на аутобусе. Планом акције патроле 

су усмјераване у непосредну близину школа које се налазе уз магистралне, регионалне 

и локалне путеве. У акцији са акцентом на однос возач - пјешак, укупно је 

санкционисано 48 возача због непропуштања пјешака на обиљеженом пјешачком 

прелазу, од чега 8 у близини школа. Укупно је санкционисано 18 пјешака који су се 

кретали по коловозу или прелазили коловоз мимо обиљеженог пјешачког прелаза, од 

чега 5 пјешака у непосредној близини школа. У акцији са акцентом на техничку 

неисправност моторних возила, укупно је контролисано 29 аутобуса, од којих је 5  

упућено на ванредни технички прегелед, а гдје је код 1 аутобуса утврђена техничка 

неисправност због које је искључен из саобраћаја, а 1 аутобус је искључен из саобраћаја 

због одбијања ванредног техничког прегледа, док код 3 аутобуса није утврђена 

техничка неисправност. 

 

У првој фази акције извршен је обилазак и сагледавање стања путних комуникација 

(инфраструктуре и саобраћајне сигнализације) на прилазним  правцима до основних 

школа. О утврђеном стању, недостацима и приједлозима који треба да допринесу већој 

безбједности ђака приликом њиховог кретања на поједним саобраћајницама, 

достављена је информација ПУ Приједор - Сектор полиције. У реализацији активности 

током акције остварена је координација са полицијским станицама опште надлежности 

са подручја Града Приједора, а у циљу што оптималније покривености прилазних 

комуникација до објеката школа. Припадници ПС за БС су током акције свакодневно, 

кроз позорну службу, покривали првенствено прилазне комуникације до ОШ „Бранко 

Ћопић“, улице које се налазе око Аутобуске станице Приједор гдје стижу аутобуси са 

ђацима путницима, а повремено и ул. Николе Пашића, Светосавске, и Вука Караџића, 

које се налазе око комплекса средњих школа у Приједору. Полицијска станица 

Приједор I је покривала ОШ „Доситеј Обрадовић“ и ОШ „Десанака Максимовић“, док 

је ОШ „Петар Кочић“ покривала полицијска станица Приједор II. Такође, свакодневно 

је једна ауто патрола вршила повремено задржавање на дијеловима магистралних 

путева М 1-108 и М 2-501 који пролазе у близини школских објеката, односно гдје ђаци 

прелазе коловоз или се крећу коловозом до школа у Брезичанима, Туковима, 

Орловцима и у ул. Славка Родића у Приједору. Дана 31.08.2020. године на подручју 



Града Приједора постављена су два транспарента изнад најфреквентније улице (улица 

Козарска, надвожњак, улаз и излаз из града) и један транспарент у улици П. П. Његоша, 

у непосредној близини Аутобуске станице у Приједору са натписом „Возачи опрез – 

почела је школска година“, а у циљу упозоравања возача на присуство дјеце ђачког 

узраста у саобраћају.  

 

Замјеник командира ПС за БС Горан Гаврановић, 01.09.2020. године је испред ОШ 

„Петар Кочић“, уз присуство РТ РС и РТВ БН, одржао презентацију на тему почетак 

нове школске године и активности полицијских службеника у склопу акције 

„Заштитимо дјецу у саобраћају“. 

 

Стевица Дроњак, испред Одјељење за друштвене дјелатности ГУ, истакао је да је 

настава у свим основним и средњим школама уредно почела 1. септембра у складу са 

мјерама штабова и института за јавно здравство Републике Српске. Прије почетка 

извршена је дезинфекција свих школских објеката, како подручних, тако и централних. 

Одржано је и неколико састанака са директорима школа и јавним превозницима, јер се 

појавила одређена проблематика у превозу дјеце која похађају наставу у граду из 

руралних подручја и других општина, након чега су уведене нове линије. Такође, 

упознао је присутне да је за предсједник актива директора основних школа изабран 

Здравко Будимир. 

 

 

4. Збрињавање лица са потешкоћама у менталном здрављу 

 

Представник ЈУ Центар за социјални рад Тамара Лазић упознале је присутне да 

процедура збрињавања лица која имају проблеме у менталном здрављу захтјева 

планирану и координисану активност више надлежних институција. У последње 

вријеме повећан је број психичких болесника који без адекватне породичне подршке 

траже помоћ од институција или одбијају лијечење, истовремено угрожавајући свој или 

живот других особа. Због наведеног ЈУ Центар за социјални рад Приједор је 

приоритетно издвојио збрињавање лица са проблемима у менталном здрављу као 

посебно комплексну, озбиљну и учесталу проблематику и последњих година 

интензивиран је рад са овим лицима. На иницијативу Центра 2018. године организован 

је састанак представника поступајућих органа са подручја Града Приједора. Један од 

закључака са састанка је да се упути приједлог тачке дневног реда Скупштини града 

како би одборници локалног парламента били упознати са проблематиком збрињавања 

лица са проблемима у менталном здрављу. Прилике за уврштавање тачке дневног реда 

није било, али је настављена сарадња институција и рад са овим лицима. Уважавајући 

чињеницу да институције на нивоу Града свакодневно телефонски и писмено 

контактирају, препозната је потреба за одржавањем састанка представника полиције, 

болнице, дома здравља и центра у августу мјесецу 2020. године како би непосредно 

изнијели препреке са којима се сусрећу и приједлоге за наставак координисаних 

активности. Састанку је присуствовао и представник Одјељења за друштвене 

дјелатности Градске управе с циљем упознавања и укључивања у рјешавање проблема. 

Лијечење психијатријских болесника се на подручју Града обавља на психијатријском 

одјелу Болнице и у Центру за ментално здравље у оквиру Дома здравља. Након што 

љекар специјалиста утврди да су исцрпљени сви ресурси лијечења у локалној заједници 

предлаже наставак лијечења у ЈЗУ Специјалној болници за хроничну психијатрију 

Модрича, јер је то једина болница намијењена за ова обољења. Између осталог болница 

обезбјеђује збрињавање односно лијечење хроничним психијатријским пацијентима 



обољелим од шизофреније и других психоза у максималном трајању до 2 године. Након 

тога пацијент се враћа у локалну заједницу и неријетко избјегава контроле, узимање 

терапије, сарадњу са надлежним институцијама, те су чести случајеви да се брзо јави 

потреба за поновним одласком на лијечење. Како се ради о лицима који одбијају 

лијечење, сам пријем на одјел психијатрије се обавља уз асистенцију полиције, службе 

хитне медицинске помоћи и социјалног радника. Град Приједор се може похвалити 

добром сарадњом институција када је у питању овај проблем, што је јако битно ако се 

узме у обзир колико је једно одвођење душевно болесног лица на одјел психијатрије 

комплексно (пружа отпор, виче, тражи правду, негира обољење). Код једног 

психијатријског болесника до збрињавања у установу може бити потребно и више од 

десет хоспитализација. Међутим, потребно је указати на проблем недовољних 

капацитета психијатријског одјела болнице у Приједору након измјештања у Дом за 

лица са инвалидитетом када љекари имају на располагању укупно двије собе за 

хоспитализацију. Уз велике напоре и сарадњу психијатри не могу обезбједити 

задржавање у болници дуже од неколико дана, а често и немају могућност пријема јер 

немају слободан кревет. Због људи која чекају смјештај у Модричу али и великог броја 

обољелих људи којима повремене / редовне хоспитализације на одјелу психијатрије 

одржавају болест стабилном, сматрамо потребним указати на потребу обезбјеђења 

већих капацитета психијатријског одјела болнице у Приједору. Посредством Центра, на 

лијечењу у ЈЗУ Специјалној болници за хроничну психијатрију Модрича се тренутно 

налази 25 лица из Приједора. На чекању за одлазак на лијечење се налази још 6 лица. У 

току је комплетирање захтјева за пријем још неколико лица. У периоду чекања 

смјештаја ова лица је веома тешко  надзирати из разлога што је њима неопходна 

цјелодневна брига и надзор другог лица, а то се не може остварити без породичног 

старања или установе у којима би били у контролисаним условима. Док се налазе на 

листи чекања они ходају улицама, изазивају страх код грађана, агресивни су према себи 

или другима. Радник Центра који је постављен за старатеља по службеној дужности 

нема могућност контролисања тог лица и оно због непредвидивости обољења 

представља потенцијалну опасност по околину. Струка се сложила да су капацитети 

болнице у Модричи недовољни за потребе лијечења и било је иницијатива да се дио 

психијатрије приједорске болнице оспособи за трајни смјештај - продужено лијечење 

ових људи. Усљед, пожара у просторијама психијатрије, а затим и пандемије, 

иницијатива није заживјела. На крају је потребно указати да су законске ингеренције 

Центра за социјални рад Приједор искориштене признавањем права из социјалне 

заштите (нпр социјална помоћ или додатак за помоћ и његу другог лица) међутим, ту 

системска заштита за ова лица не смије завршити. 

 

Предсједавајући Форума је рекао да је било иницијатива да се ова проблематика због 

њеног значаја и важности нађе и на дневном реду локалног парламента и да је потребно 

и даље иницирати да се то деси из разлога што локална управа због својих законских 

надлежности не може до краја дати одговор на ова питања, али може покретати 

одговарајуће иницијативе према вишим нивоима власти.  

 

Представник комуналне полиције Младен Босанчић рекао је да у одсјеку веома често 

имају позиве комшија, сустанара у стамбеним зградама и заједница етажних власника 

који траже интервенцију према ментално болесним лицима. Разлози су најчешће 

кршење кућног реда и неодржавање кућних инсталација. У екстремним случајевима 

обраћају се Центру за социјални рад, навео је Босанчић. 

 



Госпа Сајак Штиковац из Центра за социјални рад позвала је и суграђане и институције 

да се у сличним ситуацијама обраћају Центру, јер су налази хитне помоћи и записници 

полиције или комуналне полиције од изнимне користи Центру у покушају збрињавања 

обољелог лица. Што више евиденција имају, лакше је реаговати. Када шаљу захтјев у 

Модричу, прво питају колико пута је лице било хоспитализовано, јер, ако није, сматрају 

да то лице и није проблематично. Код једног психијатријског болесника до збрињавања 

у установу може бити потребно и више од десет хоспитализација, појаснила је Сајак 

Штиковац. Према њеним ријечима, у Приједору је тренутно око 50 лица с менталним 

обољењем која немају породичног старања и код којих су исцрпљени сви други 

институционални ресурси, укључујући и примарну и секундарну здравствену заштиту. 

То су најтежи случајеви и ако је приједлог психијатра да иду на хоспитални смјештај 

Центар је дужан да то и реализује, додала је Сајак Штиковац. 

 

Психолог Центра за ментално здравље приједорског Дома здравља Вања Дејановић 

нагласила је да је пораст броја обољелих чињеница, али да се мора доћи до нивоа и 

степена оштећености сваког појединачног случаја да би се испунили услови за 

хоспитални третман. Истакла је да одређена стања захтјевају хоспитални третман, али 

хоспитализација је ограничење слободе особе са менталним поремећајем, а ментални 

поремећај није избор. Адекватним медицинским приступом може се довести особа у 

функционално стање и прихватљиво понашање, за шта је на првом мјесту потребно 

ојачати примарни ниво здравствене заштите додатним тимовима будући да сада на 

100.000 становника у граду Приједору имамо само један тим који чине један 

психијатар, један психолог и три медицинска техничара. Такође, указала је и на 

обавезност љекарске процјене стања особе која је у потреби збрињавања кроз 

предложени образац поступања са таквим лицима.  

 

Драшко Ђенадија информисао је присутне да је у припреми овог састанка са Центром 

за социјални рад, директорица Центра упознала представнике Форума са статусом 

прихватне станице у оквиру Центра за социјални рад, која прима жртве насиља у 

породици 72 сата док институције не донесу судске и друге потребне одлуке, као и да је 

надлежни инспектор наложио да станица обустави рад док градски парламент не 

донесе прописану одлуку о оснивању ове прихватне станице. Форум овим путем 

сугерише локалном парламенту да што прије уврсти у дневни ред већ покренуту 

иницијативу и убрза доношење одлуке о оснивању прихватне станице, како би станица 

могла наставити са радом и остваривати своју основну улогу. 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

 

Зоран Инђић упознао је присутне са дописом ПС Козарац, а односи се на приједлоге 

савјета мјесних заједница регије Козарац упућених ПС Козарац и Форуму за 

безбједност заједнице. Дописом траже, по приоритетима:  

- постављање заштитне ограде на тротоару код ОШ „Козарац“, видео надзор 

код ОШ „Козарац“ и „Ћирило и Методије“ у Трнопољу и вртића „Бамби“ у 

Козарцу.  

- регулисање саобраћаја у улици А. Мелкића (код пијаце), као и улице Раде 

Кондића код мјесне заједнице, односно постављање вертикалне 

сигнализације, 8 саобраћајних знакова, једносмјерне улице, обиљежавање 

паркинг мјеста за моторна возила; 

- изградња нових паркинг мјеста у Козарцу у складу са важећим регулационим 

планом, односно постављање саобраћајних знакова на постојеће паркинге.  



 

Испред ПУ Приједор, Зоран Инђић, навео је и проблем који се односи на потрагу за 

несталим лицима. У циљу успјешнијег заједничког рада свих субјеката који учествују и 

могу учествовати у проналаску несталог лица, правовременог ангажовања и 

координације рада, предложио да се иницира израда смјерница, упутстава за 

координацију у вези ангажовања и поступања свих субјеката на нивоу локалне 

заједнице у вези проналаска несталих лица. У досадашњој пракси проблем је био у 

питању ко се ангажује из цивилних структура, на који начин, који су конкретни задаци, 

ко су руководиоци активности, извршиоци. Истиче да је посао полиције  јасан у 

оваквим ситуацијама, али није јасно укључивање других субјеката, посебно удружења 

или званичних институција из Федерације БиХ (примјер пријаве нестанка и проналаска 

лица на подручју Љубије). Овај проблем је битно разјаснити у циљу правовременог 

заједничког поступања и успјешнијег проналаска несталог лица на нивоу локалне 

заједнице. 

 

Констатовано је да ова проблематика није довољно регулисана законским рјешењима и 

да је у наредном периоду потребно организовати радне састанке са релевантним 

субјектима који би могли дати допринос код ових питања, како би се у коначном дошло 

до потписивања одговарајућег протокола о поступању који би унаприједио ову област. 

 

Драшко Ђендија, упознао је присутне са учешћем на реализацији обуке за чланове 10 

Форума  за безбједност са подручја бањалучке, требињске и бијељинске регије. На 

позив Центра за истраживање и студије “Геа” из Бање Луке,  присуствовао је на три 

различите дводневне обуке о дјеловању Форума за безбједност грађана у јединицама 

локалне самоуправе у Републици Српској у превенцији и одговору на радикализам и 

насилни екстремизам. Обуке су одржане у Приједору- хотел Приједор дана 27. и 28. 

августа, Требињу – хотел „Леотар“  17. и 18. септембра и у Бијељини – хотел „Дрина“ 

24. и 25. септембра 2020. године. Обука је реализована у оквиру пројекта “Јачање 

капацитета форума за безбједност грађана, у оквиру „Bosnia and Hercegovina Resilience 

Initiative ( BHRI )“, коју спроводи Међународна организација за миграције (ИОМ), уз 

финансијску подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД). Циљ обуке 

је био да допринесе ефективности форума за безбједност грађана и институција и 

организација чланица форума у превенцији и одговору на радикализам и насилни 

екстремизам. Ово je  постигнуто кроз упознавање са феноменима насилног 

екстремизма и радикализма, подршку полазницима у препознавању фактора ризика у 

заједници, те идентификовању мјера које форуми у оквиру својих надлежности и у 

сарадњи са другим институцијама могу реализовати. Поред осталих предавача (др 

Радислав Јовичић, др Ивана Зечевић, др Елмедин Муратбеговић, Горица Ивић и 

Сњежана Голијанин, Ђенадија је на овој обуци у својству предавача кроз три различите 

презентације представио колегама из Херцеговине и Источног дијела РС начин рада и 

активности Форума за безбједност града Приједора, као већ афирмисан и јединствен 

модел рада у сектору безбједности, што је оцјењено као веома добар примјер 

заједничког и усклађеног дјеловања локалних институција. Такође, током предавања, а 

и у директном  контакту који је уприличен са градоначелником Бијељине Мићом 

Мићићем заговарао потребу  формализације рада Форума за безбједност  кроз законску 

регулативу РС, конкретно кроз Закон о локалној самоуправи, како би се обезбиједио 

јединствен приступ у свим локалним заједницама са чиме су се сложили и остали 

учесници обуке. Закључено је де се процес формализације започне преко Савеза  

општина и градова РС и Министарства за локалну самоуправу. Обука је била од 

користи за све учеснике, на њој су стечена одређена теоретска и практична знања и 



примљене информације које  могу бити од користи у даљем раду. Од стране свих 

актера јавно афирмисан и похваљен модел који у овој области спроводи Град Приједор 

преко свог Форума за безбједност грађана који је према оцјени свих водећи на 

просторима Босне и Херцеговине. 

 

Драшко Ђенадија информисао је присутне и о тренутном стању епидемиолошке 

ситуације у граду Приједору и Републици Српској. Алармантно је то што је број 

обољелих у порасту, како у градовима окружења, тако и у земљама окружења. С тим у 

вези Градски штаб за ванредне ситуације Града Приједор на својој сједници одржаној 

дана 06.10.2020. године донио је слиједеће закључке: 

- Градски штаб за ванредне ситуације  апелује на становнике града Приједора 

да се придржавају прописаних мјера за спречавање појаве и ширења новог 

вируса корона, а прије свега да одржавају физичку дистанцу од 2 метра, носе 

заштитне маске, одржавају мјере личне хигијене, те да врше редовно 

чишћење и дезинфекцију просторија у којима бораве и раде. 

- Обавезују се надзорни и контролни органи на подручју града Приједора да у 

сарадњи са представницима Министарства унутрашњих послова и у складу 

са Инструкцијом Министарства управе и локалне самоуправе  интензивирају 

активности на вршењу контроле и  надзора над спровођењем мјера 

утврђених закључком Републичког штаба за ванредне ситуације бр. 56-1/20 

од 21.09.2020. године. 

 

 

Форум констатује да рад Градског штаба за ванредне ситуације и институција које 

спроводе наредбе и задужења штаба доприноси тренутно добром стању по питању 

Ковид епидемије на подручју града Приједора. У наредном периоду потребно је још 

интензивније наставити са контролом спровођења наложених мјера. 

 

 

6. Остала питања 

 

Миле Дошеновић испред Полицијске управе упознао је присутне са информацијом о 

позивима 122. У периоду од 01.01.2020. године до 30.09.2020. године, у оперативно 

дежурство Полицијске управе Приједор, на бесплатан сервисни број 122, грађани су 

позивали 1.905 пута. На позиве грађана, полицијски службеници су пријаве запримили 

и прослијеђивали по унутрашњим организационим јединицама. Већи број позива 

односи се на пријаве кривичних дјела, нарушавање јавног реда и мира, те пријаве у вези 

саобраћаја. Као позитиван примјер позива на број 122 од стране грађана, током првих 

девет мјесеци 2020. године, брзом интервенцијом полицијских службеника дошло је до 

спречавања извршења кривичних дјела, провале у објекте, крађе, гдје је извршилац 

ухваћен на лицу мјеста и лишен слободе, те примјери спашавања лица од утапања у 

ријеку Сану. 

 

Дарко Драгић испред Одсјека за инспекцијске послове упознао је присутне да је 

градоначелник формирао Савјет за заштиту животне средине у шестом мјесецу. 

Одржан је један радни састанак, тренутно се ради на изради акционог плана на заштити 

ваздуха у граду Приједору. Драгић је најавио за следећи састанак Форума детаљнију 

информацију. 

 



Горан Гаврановић испред ПС за безбједност саобраћаја истакао да је ограничење 

брзине у граду Приједору и даље неријешено. Потребно је код свих табли  на улазима у 

град поставити знак ограничења брзине 50. Тим би се спријечила већа брзна и 

омогућио ефикаснији рад полиције.  

 

 

 

Сједница је завршена у 14, 30 часова 

Записник сачинила Драгица Јанковић  

Потпредсједник Форума 

Драшко Ђенадија, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Broj: 03/20 
 

 

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice Grada Prijedora održane u 

Velikoj sali Gradske uprave dana 08.10.2020. godine, sa početkom u 13:00 časova 

 

 

Prisutni:  

 

Draško Đenadija – predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajućeg Foruma, 

Dragana Malić – JU „Srednjoškolski centar Prijedor“, Zoran Inđić – predstavnik Policijske 

uprave Prijedor, Radenko Petrić – predstavnik TVJ Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS 

Prijedor I, Darko Stojanović – Odsjek za mjesne zajednice GU, Tomislav Blaha – Udruženje 

Čeha „Češka besjeda“, Rada Karajica – Nevladin sektor, Darko Dragić – predstavnik Odsjeka 

za inspekcijske poslove GU, Goran Gavranović – PU Prijedor PSBS, Stevica Dronjak – 

Odjeljenje za društvene djelatnosti GU, Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor 

CZMZ, Mladen Bosančić – Komunalna policija GU, Milanka Egić – PU Prijedor PS Prijedor 

2, Tamara Lazić – JU Centar za socijalni rad Prijedor, Gospa Sajak Štikovac – JU Centar za 

socijalni rad Prijedor, Katarina Panić – predstavnik medija, Dragica Janković – Odsjek za 

mjesne zajednice GU i sekretar Foruma. 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg; 

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;  

3. Informacija o sprovedenim aktivnostima za početak školske godine;  

4. Zbrinjavanje lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju;  

5. Novoidentifikovani problemi; 

6. Ostala pitanja. 

 

 

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajućeg 

 

Zamjenik predsjedavajućeg Foruma Draško Đenadija pozdravio je prisutne članove Foruma i 

goste i pročitao prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen. 

 

Đenadija je obavijestio članove Foruma da je predsjedavajući Foruma Danko Rauš podnio 

ostavku iz razloga preseljenja u drugu zemlju, a do izbora novog predsjedavajućeg funkciju 

predsjednika obavljaće zamjenik Draško Đenadija. Takođe, upoznao je prisutne da su novi 

članovi Foruma Darko Stojanović Šef odsjeka za mjesne zajednice, umjesto Milana 

Glamočanina, i Tamara Lazić predstavnik JU Centar za socijalni rad, umjesto Danka Rauša. 

 



2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka  

 

Zapisnik sa prošlog sastanka Foruma, broj  02/20 od 18.06.2020. godine, jednoglasno je 

usvojen. Primjedbi na zapisnik nije bilo. 

 

 

3. Informacija o sprovedenim aktivnostima za početak školske godine 

 

Ispred Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja zamjenik komandira Goran Gavranović 

upoznao je prisutne da se ove godine zbog situacije prouzrokovane korana virusom nisu vršila 

predavanja o bezbjednosti djece - učenika u saobraćaju, a koja su bila planirana  u sklopu 

akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“. Ova PS je ostvarila kontakt sa svim centralnim 

osnovnim školama sa područja grada Prijedora, kako bi se sagledale mogućnosti 

organizovanja predavanja po školama, međutim odgovor od direktora i pedagoga je bio da se 

pridržavaju uputa Ministarstva prosvjete i da se ove godine ne dozvole predavanja izvan 

školskih ustanova.  

 

U sklopu navedene akcije ova PS je u toku mjeseca septembra izvela dvije  regionalne akcije, 

jedna sa akcentom na odnos vozač - pješak i druga sa akcentom na tehničku ispravnost 

motornih vozila sa posebnim akcentom na autobuse. Planom akcije patrole su usmjeravane u 

neposrednu blizinu škola koje se nalaze uz magistralne, regionalne i lokalne puteve. U akciji 

sa akcentom na odnos vozač - pješak, ukupno je sankcionisano 48 vozača zbog nepropuštanja 

pješaka na obilježenom pješačkom prelazu, od čega 8 u blizini škola. Ukupno je 

sankcionisano 18 pješaka koji su se kretali po kolovozu ili prelazili kolovoz mimo obilježenog 

pješačkog prelaza, od čega 5 pješaka u neposrednoj blizini škola. U akciji sa akcentom na 

tehničku neispravnost motornih vozila, ukupno je kontrolisano 29 autobusa, od kojih je 5  

upućeno na vanredni tehnički pregeled, a gdje je kod 1 autobusa utvrđena tehnička 

neispravnost zbog koje je isključen iz saobraćaja, a 1 autobus je isključen iz saobraćaja zbog 

odbijanja vanrednog tehničkog pregleda, dok kod 3 autobusa nije utvrđena tehnička 

neispravnost. 

 

U prvoj fazi akcije izvršen je obilazak i sagledavanje stanja putnih komunikacija 

(infrastrukture i saobraćajne signalizacije) na prilaznim  pravcima do osnovnih škola. O 

utvrđenom stanju, nedostacima i prijedlozima koji treba da doprinesu većoj bezbjednosti đaka 

prilikom njihovog kretanja na pojednim saobraćajnicama, dostavljena je informacija PU 

Prijedor - Sektor policije. U realizaciji aktivnosti tokom akcije ostvarena je koordinacija sa 

policijskim stanicama opšte nadležnosti sa područja Grada Prijedora, a u cilju što optimalnije 

pokrivenosti prilaznih komunikacija do objekata škola. Pripadnici PS za BS su tokom akcije 

svakodnevno, kroz pozornu službu, pokrivali prvenstveno prilazne komunikacije do OŠ 

„Branko Ćopić“, ulice koje se nalaze oko Autobuske stanice Prijedor gdje stižu autobusi sa 

đacima putnicima, a povremeno i ul. Nikole Pašića, Svetosavske, i Vuka Karadžića, koje se 

nalaze oko kompleksa srednjih škola u Prijedoru. Policijska stanica Prijedor I je pokrivala OŠ 

„Dositej Obradović“ i OŠ „Desanaka Maksimović“, dok je OŠ „Petar Kočić“ pokrivala 

policijska stanica Prijedor II. Takođe, svakodnevno je jedna auto patrola vršila povremeno 

zadržavanje na dijelovima magistralnih puteva M 1-108 i M 2-501 koji prolaze u blizini 

školskih objekata, odnosno gdje đaci prelaze kolovoz ili se kreću kolovozom do škola u 

Brezičanima, Tukovima, Orlovcima i u ul. Slavka Rodića u Prijedoru. Dana 31.08.2020. 

godine na području Grada Prijedora postavljena su dva transparenta iznad najfrekventnije 

ulice (ulica Kozarska, nadvožnjak, ulaz i izlaz iz grada) i jedan transparent u ulici P. P. 

NJegoša, u neposrednoj blizini Autobuske stanice u Prijedoru sa natpisom „Vozači oprez – 



počela je školska godina“, a u cilju upozoravanja vozača na prisustvo djece đačkog uzrasta u 

saobraćaju.  

 

Zamjenik komandira PS za BS Goran Gavranović, 01.09.2020. godine je ispred OŠ „Petar 

Kočić“, uz prisustvo RT RS i RTV BN, održao prezentaciju na temu početak nove školske 

godine i aktivnosti policijskih službenika u sklopu akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“. 

 

Stevica Dronjak, ispred Odjeljenje za društvene djelatnosti GU, istakao je da je nastava u 

svim osnovnim i srednjim školama uredno počela 1. septembra u skladu sa mjerama štabova i 

instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. Prije početka izvršena je dezinfekcija svih 

školskih objekata, kako područnih, tako i centralnih. Održano je i nekoliko sastanaka sa 

direktorima škola i javnim prevoznicima, jer se pojavila određena problematika u prevozu 

djece koja pohađaju nastavu u gradu iz ruralnih područja i drugih opština, nakon čega su 

uvedene nove linije. Takođe, upoznao je prisutne da je za predsjednik aktiva direktora 

osnovnih škola izabran Zdravko Budimir. 

 

 

4. Zbrinjavanje lica sa poteškoćama u mentalnom zdravlju 

 

Predstavnik JU Centar za socijalni rad Tamara Lazić upoznale je prisutne da procedura 

zbrinjavanja lica koja imaju probleme u mentalnom zdravlju zahtjeva planiranu i koordinisanu 

aktivnost više nadležnih institucija. U poslednje vrijeme povećan je broj psihičkih bolesnika 

koji bez adekvatne porodične podrške traže pomoć od institucija ili odbijaju liječenje, 

istovremeno ugrožavajući svoj ili život drugih osoba. Zbog navedenog JU Centar za socijalni 

rad Prijedor je prioritetno izdvojio zbrinjavanje lica sa problemima u mentalnom zdravlju kao 

posebno kompleksnu, ozbiljnu i učestalu problematiku i poslednjih godina intenziviran je rad 

sa ovim licima. Na inicijativu Centra 2018. godine organizovan je sastanak predstavnika 

postupajućih organa sa područja Grada Prijedora. Jedan od zaključaka sa sastanka je da se 

uputi prijedlog tačke dnevnog reda Skupštini grada kako bi odbornici lokalnog parlamenta bili 

upoznati sa problematikom zbrinjavanja lica sa problemima u mentalnom zdravlju. Prilike za 

uvrštavanje tačke dnevnog reda nije bilo, ali je nastavljena saradnja institucija i rad sa ovim 

licima. Uvažavajući činjenicu da institucije na nivou Grada svakodnevno telefonski i pismeno 

kontaktiraju, prepoznata je potreba za održavanjem sastanka predstavnika policije, bolnice, 

doma zdravlja i centra u avgustu mjesecu 2020. godine kako bi neposredno iznijeli prepreke 

sa kojima se susreću i prijedloge za nastavak koordinisanih aktivnosti. Sastanku je 

prisustvovao i predstavnik Odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave s ciljem 

upoznavanja i uključivanja u rješavanje problema. Liječenje psihijatrijskih bolesnika se na 

području Grada obavlja na psihijatrijskom odjelu Bolnice i u Centru za mentalno zdravlje u 

okviru Doma zdravlja. Nakon što ljekar specijalista utvrdi da su iscrpljeni svi resursi liječenja 

u lokalnoj zajednici predlaže nastavak liječenja u JZU Specijalnoj bolnici za hroničnu 

psihijatriju Modriča, jer je to jedina bolnica namijenjena za ova oboljenja. Između ostalog 

bolnica obezbjeđuje zbrinjavanje odnosno liječenje hroničnim psihijatrijskim pacijentima 

oboljelim od šizofrenije i drugih psihoza u maksimalnom trajanju do 2 godine. Nakon toga 

pacijent se vraća u lokalnu zajednicu i nerijetko izbjegava kontrole, uzimanje terapije, 

saradnju sa nadležnim institucijama, te su česti slučajevi da se brzo javi potreba za ponovnim 

odlaskom na liječenje. Kako se radi o licima koji odbijaju liječenje, sam prijem na odjel 

psihijatrije se obavlja uz asistenciju policije, službe hitne medicinske pomoći i socijalnog 

radnika. Grad Prijedor se može pohvaliti dobrom saradnjom institucija kada je u pitanju ovaj 

problem, što je jako bitno ako se uzme u obzir koliko je jedno odvođenje duševno bolesnog 

lica na odjel psihijatrije kompleksno (pruža otpor, viče, traži pravdu, negira oboljenje). Kod 



jednog psihijatrijskog bolesnika do zbrinjavanja u ustanovu može biti potrebno i više od deset 

hospitalizacija. Međutim, potrebno je ukazati na problem nedovoljnih kapaciteta 

psihijatrijskog odjela bolnice u Prijedoru nakon izmještanja u Dom za lica sa invaliditetom 

kada ljekari imaju na raspolaganju ukupno dvije sobe za hospitalizaciju. Uz velike napore i 

saradnju psihijatri ne mogu obezbjediti zadržavanje u bolnici duže od nekoliko dana, a često i 

nemaju mogućnost prijema jer nemaju slobodan krevet. Zbog ljudi koja čekaju smještaj u 

Modriču ali i velikog broja oboljelih ljudi kojima povremene / redovne hospitalizacije na 

odjelu psihijatrije održavaju bolest stabilnom, smatramo potrebnim ukazati na potrebu 

obezbjeđenja većih kapaciteta psihijatrijskog odjela bolnice u Prijedoru. Posredstvom Centra, 

na liječenju u JZU Specijalnoj bolnici za hroničnu psihijatriju Modriča se trenutno nalazi 25 

lica iz Prijedora. Na čekanju za odlazak na liječenje se nalazi još 6 lica. U toku je 

kompletiranje zahtjeva za prijem još nekoliko lica. U periodu čekanja smještaja ova lica je 

veoma teško  nadzirati iz razloga što je njima neophodna cjelodnevna briga i nadzor drugog 

lica, a to se ne može ostvariti bez porodičnog staranja ili ustanove u kojima bi bili u 

kontrolisanim uslovima. Dok se nalaze na listi čekanja oni hodaju ulicama, izazivaju strah kod 

građana, agresivni su prema sebi ili drugima. Radnik Centra koji je postavljen za staratelja po 

službenoj dužnosti nema mogućnost kontrolisanja tog lica i ono zbog nepredvidivosti 

oboljenja predstavlja potencijalnu opasnost po okolinu. Struka se složila da su kapaciteti 

bolnice u Modriči nedovoljni za potrebe liječenja i bilo je inicijativa da se dio psihijatrije 

prijedorske bolnice osposobi za trajni smještaj - produženo liječenje ovih ljudi. Usljed, požara 

u prostorijama psihijatrije, a zatim i pandemije, inicijativa nije zaživjela. Na kraju je potrebno 

ukazati da su zakonske ingerencije Centra za socijalni rad Prijedor iskorištene priznavanjem 

prava iz socijalne zaštite (npr socijalna pomoć ili dodatak za pomoć i njegu drugog lica) 

međutim, tu sistemska zaštita za ova lica ne smije završiti. 

 

Predsjedavajući Foruma je rekao da je bilo inicijativa da se ova problematika zbog njenog 

značaja i važnosti nađe i na dnevnom redu lokalnog parlamenta i da je potrebno i dalje 

inicirati da se to desi iz razloga što lokalna uprava zbog svojih zakonskih nadležnosti ne može 

do kraja dati odgovor na ova pitanja, ali može pokretati odgovarajuće inicijative prema višim 

nivoima vlasti.  

 

Predstavnik komunalne policije Mladen Bosančić rekao je da u odsjeku veoma često imaju 

pozive komšija, sustanara u stambenim zgradama i zajednica etažnih vlasnika koji traže 

intervenciju prema mentalno bolesnim licima. Razlozi su najčešće kršenje kućnog reda i 

neodržavanje kućnih instalacija. U ekstremnim slučajevima obraćaju se Centru za socijalni 

rad, naveo je Bosančić. 

 

Gospa Sajak Štikovac iz Centra za socijalni rad pozvala je i sugrađane i institucije da se u 

sličnim situacijama obraćaju Centru, jer su nalazi hitne pomoći i zapisnici policije ili 

komunalne policije od iznimne koristi Centru u pokušaju zbrinjavanja oboljelog lica. Što više 

evidencija imaju, lakše je reagovati. Kada šalju zahtjev u Modriču, prvo pitaju koliko puta je 

lice bilo hospitalizovano, jer, ako nije, smatraju da to lice i nije problematično. Kod jednog 

psihijatrijskog bolesnika do zbrinjavanja u ustanovu može biti potrebno i više od deset 

hospitalizacija, pojasnila je Sajak Štikovac. Prema njenim riječima, u Prijedoru je trenutno 

oko 50 lica s mentalnim oboljenjem koja nemaju porodičnog staranja i kod kojih su iscrpljeni 

svi drugi institucionalni resursi, uključujući i primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu. To 

su najteži slučajevi i ako je prijedlog psihijatra da idu na hospitalni smještaj Centar je dužan 

da to i realizuje, dodala je Sajak Štikovac. 

 



Psiholog Centra za mentalno zdravlje prijedorskog Doma zdravlja Vanja Dejanović naglasila 

je da je porast broja oboljelih činjenica, ali da se mora doći do nivoa i stepena oštećenosti 

svakog pojedinačnog slučaja da bi se ispunili uslovi za hospitalni tretman. Istakla je da 

određena stanja zahtjevaju hospitalni tretman, ali hospitalizacija je ograničenje slobode osobe 

sa mentalnim poremećajem, a mentalni poremećaj nije izbor. Adekvatnim medicinskim 

pristupom može se dovesti osoba u funkcionalno stanje i prihvatljivo ponašanje, za šta je na 

prvom mjestu potrebno ojačati primarni nivo zdravstvene zaštite dodatnim timovima budući 

da sada na 100.000 stanovnika u gradu Prijedoru imamo samo jedan tim koji čine jedan 

psihijatar, jedan psiholog i tri medicinska tehničara. Takođe, ukazala je i na obaveznost 

ljekarske procjene stanja osobe koja je u potrebi zbrinjavanja kroz predloženi obrazac 

postupanja sa takvim licima.  

 

Draško Đenadija informisao je prisutne da je u pripremi ovog sastanka sa Centrom za 

socijalni rad, direktorica Centra upoznala predstavnike Foruma sa statusom prihvatne stanice 

u okviru Centra za socijalni rad, koja prima žrtve nasilja u porodici 72 sata dok institucije ne 

donesu sudske i druge potrebne odluke, kao i da je nadležni inspektor naložio da stanica 

obustavi rad dok gradski parlament ne donese propisanu odluku o osnivanju ove prihvatne 

stanice. Forum ovim putem sugeriše lokalnom parlamentu da što prije uvrsti u dnevni red već 

pokrenutu inicijativu i ubrza donošenje odluke o osnivanju prihvatne stanice, kako bi stanica 

mogla nastaviti sa radom i ostvarivati svoju osnovnu ulogu. 

 

 

5. Novoidentifikovani problemi 

 

Zoran Inđić upoznao je prisutne sa dopisom PS Kozarac, a odnosi se na prijedloge savjeta 

mjesnih zajednica regije Kozarac upućenih PS Kozarac i Forumu za bezbjednost zajednice. 

Dopisom traže, po prioritetima:  

- postavljanje zaštitne ograde na trotoaru kod OŠ „Kozarac“, video nadzor kod OŠ 

„Kozarac“ i „Ćirilo i Metodije“ u Trnopolju i vrtića „Bambi“ u Kozarcu.  

- regulisanje saobraćaja u ulici A. Melkića (kod pijace), kao i ulice Rade Kondića 

kod mjesne zajednice, odnosno postavljanje vertikalne signalizacije, 8 

saobraćajnih znakova, jednosmjerne ulice, obilježavanje parking mjesta za 

motorna vozila; 

- izgradnja novih parking mjesta u Kozarcu u skladu sa važećim regulacionim 

planom, odnosno postavljanje saobraćajnih znakova na postojeće parkinge.  

 

Ispred PU Prijedor, Zoran Inđić, naveo je i problem koji se odnosi na potragu za nestalim 

licima. U cilju uspješnijeg zajedničkog rada svih subjekata koji učestvuju i mogu učestvovati 

u pronalasku nestalog lica, pravovremenog angažovanja i koordinacije rada, predložio da se 

inicira izrada smjernica, uputstava za koordinaciju u vezi angažovanja i postupanja svih 

subjekata na nivou lokalne zajednice u vezi pronalaska nestalih lica. U dosadašnjoj praksi 

problem je bio u pitanju ko se angažuje iz civilnih struktura, na koji način, koji su konkretni 

zadaci, ko su rukovodioci aktivnosti, izvršioci. Ističe da je posao policije  jasan u ovakvim 

situacijama, ali nije jasno uključivanje drugih subjekata, posebno udruženja ili zvaničnih 

institucija iz Federacije BiH (primjer prijave nestanka i pronalaska lica na području LJubije). 

Ovaj problem je bitno razjasniti u cilju pravovremenog zajedničkog postupanja i uspješnijeg 

pronalaska nestalog lica na nivou lokalne zajednice. 

 

Konstatovano je da ova problematika nije dovoljno regulisana zakonskim rješenjima i da je u 

narednom periodu potrebno organizovati radne sastanke sa relevantnim subjektima koji bi 



mogli dati doprinos kod ovih pitanja, kako bi se u konačnom došlo do potpisivanja 

odgovarajućeg protokola o postupanju koji bi unaprijedio ovu oblast. 

 

Draško Đendija, upoznao je prisutne sa učešćem na realizaciji obuke za članove 10 Foruma  

za bezbjednost sa područja banjalučke, trebinjske i bijeljinske regije. Na poziv Centra za 

istraživanje i studije “Gea” iz Banje Luke,  prisustvovao je na tri različite dvodnevne obuke o 

djelovanju Foruma za bezbjednost građana u jedinicama lokalne samouprave u Republici 

Srpskoj u prevenciji i odgovoru na radikalizam i nasilni ekstremizam. Obuke su održane u 

Prijedoru- hotel Prijedor dana 27. i 28. avgusta, Trebinju – hotel „Leotar“  17. i 18. septembra 

i u Bijeljini – hotel „Drina“ 24. i 25. septembra 2020. godine. Obuka je realizovana u okviru 

projekta “Jačanje kapaciteta foruma za bezbjednost građana, u okviru „Bosnia and 

Hercegovina Resilience Initiative ( BHRI )“, koju sprovodi Međunarodna organizacija za 

migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). 

Cilj obuke je bio da doprinese efektivnosti foruma za bezbjednost građana i institucija i 

organizacija članica foruma u prevenciji i odgovoru na radikalizam i nasilni ekstremizam. 

Ovo je  postignuto kroz upoznavanje sa fenomenima nasilnog ekstremizma i radikalizma, 

podršku polaznicima u prepoznavanju faktora rizika u zajednici, te identifikovanju mjera koje 

forumi u okviru svojih nadležnosti i u saradnji sa drugim institucijama mogu realizovati. 

Pored ostalih predavača (dr Radislav Jovičić, dr Ivana Zečević, dr Elmedin Muratbegović, 

Gorica Ivić i Snježana Golijanin, Đenadija je na ovoj obuci u svojstvu predavača kroz tri 

različite prezentacije predstavio kolegama iz Hercegovine i Istočnog dijela RS način rada i 

aktivnosti Foruma za bezbjednost grada Prijedora, kao već afirmisan i jedinstven model rada 

u sektoru bezbjednosti, što je ocjenjeno kao veoma dobar primjer zajedničkog i usklađenog 

djelovanja lokalnih institucija. Takođe, tokom predavanja, a i u direktnom  kontaktu koji je 

upriličen sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem zagovarao potrebu  formalizacije 

rada Foruma za bezbjednost  kroz zakonsku regulativu RS, konkretno kroz Zakon o lokalnoj 

samoupravi, kako bi se obezbijedio jedinstven pristup u svim lokalnim zajednicama sa čime 

su se složili i ostali učesnici obuke. Zaključeno je de se proces formalizacije započne preko 

Saveza  opština i gradova RS i Ministarstva za lokalnu samoupravu. Obuka je bila od koristi 

za sve učesnike, na njoj su stečena određena teoretska i praktična znanja i primljene 

informacije koje  mogu biti od koristi u daljem radu. Od strane svih aktera javno afirmisan i 

pohvaljen model koji u ovoj oblasti sprovodi Grad Prijedor preko svog Foruma za 

bezbjednost građana koji je prema ocjeni svih vodeći na prostorima Bosne i Hercegovine. 

 

Draško Đenadija informisao je prisutne i o trenutnom stanju epidemiološke situacije u gradu 

Prijedoru i Republici Srpskoj. Alarmantno je to što je broj oboljelih u porastu, kako u 

gradovima okruženja, tako i u zemljama okruženja. S tim u vezi Gradski štab za vanredne 

situacije Grada Prijedor na svojoj sjednici održanoj dana 06.10.2020. godine donio je 

slijedeće zaključke: 

- Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedora da se 

pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, 

a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, 

održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija 

u kojima borave i rade. 

- Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji 

sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom 

Ministarstva uprave i lokalne samouprave  intenziviraju aktivnosti na vršenju 

kontrole i  nadzora nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaključkom Republičkog 

štaba za vanredne situacije br. 56-1/20 od 21.09.2020. godine. 

 



Forum konstatuje da rad Gradskog štaba za vanredne situacije i institucija koje sprovode 

naredbe i zaduženja štaba doprinosi trenutno dobrom stanju po pitanju Kovid epidemije na 

području grada Prijedora. U narednom periodu potrebno je još intenzivnije nastaviti sa 

kontrolom sprovođenja naloženih mjera. 

 

 

6. Ostala pitanja 

 

Mile Došenović ispred Policijske uprave upoznao je prisutne sa informacijom o pozivima 

122. U periodu od 01.01.2020. godine do 30.09.2020. godine, u operativno dežurstvo 

Policijske uprave Prijedor, na besplatan servisni broj 122, građani su pozivali 1.905 puta. Na 

pozive građana, policijski službenici su prijave zaprimili i proslijeđivali po unutrašnjim 

organizacionim jedinicama. Veći broj poziva odnosi se na prijave krivičnih djela, narušavanje 

javnog reda i mira, te prijave u vezi saobraćaja. Kao pozitivan primjer poziva na broj 122 od 

strane građana, tokom prvih devet mjeseci 2020. godine, brzom intervencijom policijskih 

službenika došlo je do sprečavanja izvršenja krivičnih djela, provale u objekte, krađe, gdje je 

izvršilac uhvaćen na licu mjesta i lišen slobode, te primjeri spašavanja lica od utapanja u 

rijeku Sanu. 

 

Darko Dragić ispred Odsjeka za inspekcijske poslove upoznao je prisutne da je gradonačelnik 

formirao Savjet za zaštitu životne sredine u šestom mjesecu. Održan je jedan radni sastanak, 

trenutno se radi na izradi akcionog plana na zaštiti vazduha u gradu Prijedoru. Dragić je 

najavio za sledeći sastanak Foruma detaljniju informaciju. 

 

Goran Gavranović ispred PS za bezbjednost saobraćaja istakao da je ograničenje brzine u 

gradu Prijedoru i dalje neriješeno. Potrebno je kod svih tabli  na ulazima u grad postaviti znak 

ograničenja brzine 50. Tim bi se spriječila veća brzna i omogućio efikasniji rad policije.  

 

 

Sjednica je završena u 14, 30 časova 

Zapisnik sačinila Dragica Janković  

Potpredsjednik Foruma 

Draško Đenadija, s.r. 


