Број: 02/21

Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 29.04.2021. године, са почетком у 13:00 часова

Присутни:
Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ и предсједавајућа Форума, Драшко
Ђенадија – представник Цивилне заштите ГУ и замјеник предсједавајуће Форума,
Зоран Инђић – представник Полицијске управе Приједор, Миле Дошеновић - ПУ
Приједор ПС Приједор 1 , Вујичић Дејан - замјеник командира ПСБС, Драгана Малић
– представница средњошколског образовања, Тамара Лазић и Драгана Савић Пешевић
– представнице ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Младен Босанчић – представник
Комуналне полиције, Милорад Вујмиловић – представник АМД Приједор, Огњен
Вукић – Радио клуб „Козара“ Приједор, Бранко Шврака – Одјељење за саобраћај ГУ,
Синиша Обрадовић – представник Дома здравља Приједор, Раденка Карајица –
представник УГ „ Нада “, Томислав Блаха – представник удружења националних
мањина, Срђан Шобот – представник Омладинског савјета града Приједор и Катарина
Панић – представница медија.
Дневни ред:
1.
2.
3.
4.
5.

Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
Усвајање записника са прошлог састанка
Промоција функционисања здравог породичног живота
Новоидентификовани проблеми
Остала питања.

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
Предсједавајућа Форума Вања Дејановић поздравила је све присутне чланове Форума
за безбједност .

2. Усвајање записника са прошлог састанка од 24.02.2021. године
Предсједавајућа је укратко препричала записник са прошлог састанка од 24.02.2021.
године и дала га на расправу. Записник са прошле сједнице Форума једногласно је
усвојен.
3. Промоција функционисања здравог породичног живота
По овој тачки дневног реда уводничар је била Драгана Савић Пешевић, испред Центра
за социјални рад.
Сагледавајући модерне друштвене феномене, трендове и анализирајући различите
друштвене изазове неминовно постављамо себи питање: Како изградити здраву
породицу?
Често се сусрећемо са термином здрава породица. Обичан грађанин по тим термином
подразумијева окружење у којем увијек постоји љубав, топлина, правичност, склад,
срећа, радост, разумијевање, поштовање… Заправо, сви ми тежимо да изградимо здраву
породицу, како би наша дјеца израсла у стабилне и успјешне личности.
Иако је за процес изградње једног здравог члана друштвене заједнице важан тај
трансгенерацијски пренос здравих вриједности, увјерења примјереног понашања те
секундарне социјализације у смислу утицаја фактора ширег друштвеног система, лична
инвестираност сваког појединачног члана може да буде од круцијалне важности за
изградњу здраве личности.
Дјетињство и адолесценција представљају раздобље у којем појединац прогресивно
постиже своју самосталност. Свако се рађа са насљедном основом од које само једним
дијелом зависи његова судбина. Развој се одвија и под утицајем средине, али треба
нагласити да је емоционална клима у којој се одвија развој људског бића од одлучујуће
важности за образовање личности и њено психичко здравље.
Ево неколико питања која би требало да поставите себи како бисте знали градите ли
здраво окружење за своју дјецу:
Важност комуникације: Комуникација између родитеља и дјеце требало би да буде
приоритет сваке породице. Веома је важно да се пронађе вријеме за разговор, у којем се
разговара о дневним и седмичним активностима, размјењују осјећања и током којег
чланови породице стварно слушају једни друге. Поштовање приватности дјеце је од
изузетне важности, нарочито онда када, током пубертета, почну да исказују
независност, јер у том периоду могу имати проблеме које не желе да открију браћи и
сестрама. Родитељи би требало да буду у могућности да индивидуално разговарају са
сваким дјететом, без присуства друге дјеце. Уколико родитељ уважи жељу дјетета за
приватношћу, то ће помоћи изградњи повјерења између родитеља и дјетета.
Породични састанак: Неке породице имају договорено вријеме за породичне састанке.
Када су сви присутни, разговара се о породичним проблемима, односима унутар
породице, плановима… Ово је прилика да сваки члан учествује и буде саслушан.

Однос према дјеци: Свако дијете има свој темперамент, своје гледиште и интеракцију
са свијетом око себе. Родитељи једнако воле своју дјецу, али, наравно, имају различите
врсте односа са сваким од њих. Индивидуализујте свој однос са сваким од своје дјеце.
Тако ћете јачати њихове снаге и таленте.
Породични ритуали: Родитељи и дјеца морају имати устаљене, свакодневне ритуале.
Јутарње обавезе, оброци и одлазак на спавање требало би да имају тачан распоред и
вријеме. Тако ће се породица лакше организовати. Дјеца, такође, јако воле породичне
ритуале и традиције, као што су рођендани, љетовања или излети.
Шира породична заједница: Породица функционише боље ако чланови осјећају
повезаност и подршку пријатеља и родбине. Обично, такви односи захтијевају
ангажман и око питања која се не тичу ваше уже породице.
Реална очекивања родитеља: Свијест, знање и вјештине вашег дјетета се стално
мијењају. Посматрајте, читајте и разговарајте са другима како би знали шта реално
можете очекивати од вашег дјетета у свакој фази развоја. И родитељи имају
ограничења, с обзиром на средства и вријеме које имају на располагању.
Да ли вријеме које проводите са члановима породице доприноси добрим односима
између вас? Већи дио времена које проводите са партнером и дјецом требало би да
буде забавно, опуштено, смислено и, колико је то највише могуће, без сукоба и
несугласица.
Водите ли рачуна о властитим потребама? Родитељи би требало да воде здрав
живот. Одвојите вријеме за ствари у којима уживате. Ваша дјеца ће бити задовољнија
ако су ваше емоционалне потребе задовољене. Дјеца су најсрећнија ако расту уз
родитеље који су у складном односу.
Преузимате ли моралне и друштвене одговорности у животу? Ви сте најважнији
узор за ваше дијете. Покажите свој систем вриједности кроз дјела и ријечи, јер дјеца
уче од вас. Будите добар узор.
Рекреација и културне активности: Породична рекреација је важан начин јачања
породице. Спортови, игре, гледање филмова или шетња у парку добар су начин да се
повећа блискост и умањи свакодневни стрес. Културне активности такође су веома
драгоцјене. Посјета музејима, библиотекама, позоришним представама, те одлазак на
концерте, могу проширити породичне хоризонте и продубити љубав према умјетности.
Читање и пјевање на глас: Читање и пјевање на глас код породице подстиче осјећај
блискости и љубави према музици и књизи. Родитељи би требало да знају какве приче
њихова дјеца воле да читају и коју музику воле да слушају.
Празници: Ово је још један извор забавне породичне активности. Дјеца ће учити о
историји, значењу и ритуалима одређених празника уколико учествују у припремама и
прославама.

Духовне активности: Религија игра важну улогу у многим породицама, нарочито у
успостављању моралних вриједности. Није нужно ићи у цркву, али је веома важно
дијелити моралне вриједности са својом дјецом. Многе породице развију снажан
духовни живот без формалних религијских обреда. Са дјецом је неопходно често
разговарати о неким општим моралним вриједностима: поштењу, саосјећајности,
пријатељству и слично.
Које су то основне карактеристике породице из које човјек излази са осмјехом и
радо се у њу враћа?











Породична клима је позитивна;
У породици је сваки члан вриједан и у потпуности прихваћен;
Сваком члану породице допуштено је да се понаша на свој начин, у својој
улози;
Чланови породице брижни су једни према другима;
Процес комуникације је здрав, отворен и директан;
Дјеца се васпитавају на такав начин да могу да сазријевају и постају
самосталнија;
Чланови породице уживају да буду заједно и имају осјећај одговорности
једни за друге;
Чланови породице могу да се смију заједно и заједнички уживају у животу;
Чланови породице могу да подијеле своје наде, снове, страхове и
интересовања једни са другима;
У функционалним породицама постоји здрав ниво блискости.

На крају излагања неколико чланова Форума је извјестиоцу поставило конкретна
питања на које су добили одговоре, а потом се предсједавајућа Форума захвалила
госпођи Драгани Савић Пешевић на добро изведеној презентацији и нагласила значај
ове теме која је нашла мјесто у програму рада Форума.
Форум је заинтересован у првом реду за безбједност грађана, а у другом реду и за
друштвену кохезивност која не може бити остварена уколико је породица нарушена из
било којих разлога. И било нам је важно да истакнемо значај, вриједности и одрживост
породице у неизвјесном времену кад је пред многобројним изазовима и ризичним
околностима који нарушавају интегритет породичног живота“, рекла је предсједавајућа
Форума Вања Дејановић.
4. Новоидентификовани проблеми
Бранко Шврака – представник Одјељења за стамбено комуналне послове је одговорио
на питања постављена на прошлој сједници Форума и упознао присутне да је у току
санирање ударних рупа на градским и приградским улицама као и обиљежавање
хоризонталне сигнализације. Такође је прочитао и одговор добијен од надлежног
Јавног предузећа „ Путеви Републике Српске“ којима је на захтјев Форума послан
допис у вези са постављањем саобраћајних знакова за ограничење брзине на таблама

које најављују улазак на територију града Приједора. Обзиром да Форум није
задовољан достављеним одговором затражено је да стручњаци из ове области размотре
добијени одговор и доставе Форуму мишљење у вези навода у одговору.
Драгана Малић – представница средњошколског образовања уочила је проблем
девастираног објекта по имену „Тврђава“ који представља ругло, а налази се у градској
зони. Дио објекта је зарушен и напуштен, има набацаног смећа и шаље веома ружну
слику на пролазнике који користе шеталиште поред канала Берек.
Такође, уочено је да у улици Младена Стојановића, наспрам игралишта иза Спортске
дворане Младост постоји стара кућа поред које је формирана депонија смећа која
ствара ружну слику у ужем центру градске зоне.
Форум је предложио да надлежни органи сагледају стање у поменутим објектима,
идентификују власнике и у складу са својим овлештењима наложе мјере за отклањање
недостатака на овим локацијама.
Огњен Вукић испред радио клуба Козара у чијем саставу се налази и Радио мрежа за
опасност рекао је да је ових дана поново актуелан проблем потраге за несталим лицем и
саопштио да би требало актуелизирати иницијативу за одржавање заједничког састанка
полиције, ТВСЈ Приједор, Цивилне заштите, Радио клуба, ронилачког клуба „ Сана“ и
осталих релевантних субјеката (ловци, риболовци, планинари, горска служба
спашавања и др. ) како би се дефинисале радне процедуре и сагледали материјални и
људски потенцијали који би се на позив полиције могли ставити у функцију тражења
несталих лица.
5. Остала питања
У овој тачки дневног реда Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће Форума и члан
Градског штаба за ванредне ситуације града Приједор, упознао је чланове Форума са
тренутном епидемиолошком ситуацијом на подручју града Приједора.
Ако упоредимо Приједор са другим градовима, његов удио у укупном броју
становника Републике Српске је око 7,4 одсто, а удио грађана Приједора у укупном
броју обољелих у Српској је око 2,9 одсто. Рекао је да и доста мањи градови од
Приједора имају знатно већи број обољелих него Приједор“ и навео да према подацима
и болнице др Младен Стојановић и Дома здравља Приједор долази до смањења броја
обољелих.
Мање је пацијената у амбулантама за респираторне инфекције /АРИ/, мањи је број
људи који се тестирају - јутрос је то било 11 тестираних. Од 57 прегледа у АРИ
амбулантама данас је 14 лица први пут на прегледу, остали су на контролним
прегледима, а било је дана да је по 50 пацијената први пут на прегледу. Болница има 33
хоспитализована пацијента укључујући цијелу приједорску регију и 39 слободних
кревета“, истакао је Ђенадија.
Он је похвалио грађане за поштовање мјера оцијенивши да је оно адекватно и да никада
не може ни бити идеално, истичући да у посљедњих 20-ак дана није било кажњавања
грађана и субјеката због кршења мјера.
„Све ово иде у прилог смањењу бројки и можемо сматрати да је стање тренутно
стабилно“, оцијенио је Ђенадија.

Форум је констатовао да сви субјекти заштите и спасавања на челу са Градским
штабом за ванредне ситуације, а који су укључени у борбу против пандемије, добро и
синхронизовано извршавају своје задатке, а посебно је истакнуто задовољавајуће
понашање грађана и већег дијела угоститеља и других привредних субјеката када је у
питању придржавање прописаних мјера заштите које се спроводе.
Ђенадија је,такође,истакао да је од почетка године регистрована појава
неексплодираних убојних средстава на 13 појединачних локација на подручју града
Приједора и да су сва ова средства до сада неутралисана у сарадњи са Републичким
деминерским тимом.
Напоменуо је и да ће се програми обуке школске омладине из области прве помоћи и
познавања опасности од мина које већ годинама финансијски подржава Градска управа
преко Одсјека за цивилну заштиту, а спроводи и организује Градска организација
Црвеног крста, ове године спровести путем видео материјала чија припрема и снимање
је у току и који ће преко електронских медија бити доступни свима који их желе
погледати.
Драгана Малић из Актива директора средњих школа рекла је да је ове године извјесно
да неће бити организованог заједничког окупљања матураната у Љетној башти као што
је била пракса претходних неколико година, а да се од Министарства просвјете и
културе Републике Српске очекују упутства да ли ће појединачно по школама бити
неке врсте обиљежавања краја школске године за матуранте која траје до 11. маја.
Сједница је завршена у 14, 20 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија
Предсједавајућа Форума
Вања Дејановић.с.р.

Broj: 02/21

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 29.04.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ i predsjedavajuća Foruma, Draško
Đenadija – predstavnik Civilne zaštite GU i zamjenik predsjedavajuće Foruma, Zoran Inđić –
predstavnik Policijske uprave Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS Prijedor 1 , Vujičić
Dejan - zamjenik komandira PSBS, Dragana Malić – predstavnica srednjoškolskog
obrazovanja, Tamara Lazić i Dragana Savić Pešević – predstavnice JU Centar za socijalni rad
Prijedor, Mladen Bosančić – predstavnik Komunalne policije, Milorad Vujmilović –
predstavnik AMD Prijedor, Ognjen Vukić – Radio klub „Kozara“ Prijedor, Branko Švraka –
Odjeljenje za saobraćaj GU, Siniša Obradović – predstavnik Doma zdravlja Prijedor, Radenka
Karajica – predstavnik UG „ Nada “, Tomislav Blaha – predstavnik udruženja nacionalnih
manjina, Srđan Šobot – predstavnik Omladinskog savjeta grada Prijedor i Katarina Panić –
predstavnica medija.

Dnevni red:
6. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće
7. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
8. Promocija funkcionisanja zdravog porodičnog života
9. Novoidentifikovani problemi
10. Ostala pitanja.
1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće
Predsjedavajuća Foruma Vanja Dejanović pozdravila je sve prisutne članove Foruma za
bezbjednost .

2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka od 24.02.2021. godine
Predsjedavajuća je ukratko prepričala zapisnik sa prošlog sastanka od 24.02.2021. godine i
dala ga na raspravu. Zapisnik sa prošle sjednice Foruma jednoglasno je usvojen.
3. Promocija funkcionisanja zdravog porodičnog života
Po ovoj tački dnevnog reda uvodničar je bila Dragana Savić Pešević, ispred Centra za
socijalni rad.
Sagledavajući moderne društvene fenomene, trendove i analizirajući različite društvene
izazove neminovno postavljamo sebi pitanje: Kako izgraditi zdravu porodicu?
Često se susrećemo sa terminom zdrava porodica. Običan građanin po tim terminom
podrazumijeva okruženje u kojem uvijek postoji ljubav, toplina, pravičnost, sklad, sreća,
radost, razumijevanje, poštovanje… Zapravo, svi mi težimo da izgradimo zdravu porodicu,
kako bi naša djeca izrasla u stabilne i uspješne ličnosti.
Iako je za proces izgradnje jednog zdravog člana društvene zajednice važan taj
transgeneracijski prenos zdravih vrijednosti, uvjerenja primjerenog ponašanja te sekundarne
socijalizacije u smislu uticaja faktora šireg društvenog sistema, lična investiranost svakog
pojedinačnog člana može da bude od krucijalne važnosti za izgradnju zdrave ličnosti.
Djetinjstvo i adolescencija predstavljaju razdoblje u kojem pojedinac progresivno postiže
svoju samostalnost. Svako se rađa sa nasljednom osnovom od koje samo jednim dijelom
zavisi njegova sudbina. Razvoj se odvija i pod uticajem sredine, ali treba naglasiti da je
emocionalna klima u kojoj se odvija razvoj ljudskog bića od odlučujuće važnosti za
obrazovanje ličnosti i njeno psihičko zdravlje.
Evo nekoliko pitanja koja bi trebalo da postavite sebi kako biste znali gradite li zdravo
okruženje za svoju djecu:
Važnost komunikacije: Komunikacija između roditelja i djece trebalo bi da bude prioritet
svake porodice. Veoma je važno da se pronađe vrijeme za razgovor, u kojem se razgovara o
dnevnim i sedmičnim aktivnostima, razmjenjuju osjećanja i tokom kojeg članovi porodice
stvarno slušaju jedni druge. Poštovanje privatnosti djece je od izuzetne važnosti, naročito
onda kada, tokom puberteta, počnu da iskazuju nezavisnost, jer u tom periodu mogu imati
probleme koje ne žele da otkriju braći i sestrama. Roditelji bi trebalo da budu u mogućnosti da
individualno razgovaraju sa svakim djetetom, bez prisustva druge djece. Ukoliko roditelj
uvaži želju djeteta za privatnošću, to će pomoći izgradnji povjerenja između roditelja i djeteta.
Porodični sastanak: Neke porodice imaju dogovoreno vrijeme za porodične sastanke. Kada
su svi prisutni, razgovara se o porodičnim problemima, odnosima unutar porodice,
planovima… Ovo je prilika da svaki član učestvuje i bude saslušan.
Odnos prema djeci: Svako dijete ima svoj temperament, svoje gledište i interakciju sa
svijetom oko sebe. Roditelji jednako vole svoju djecu, ali, naravno, imaju različite vrste
odnosa sa svakim od njih. Individualizujte svoj odnos sa svakim od svoje djece. Tako ćete
jačati njihove snage i talente.

Porodični rituali: Roditelji i djeca moraju imati ustaljene, svakodnevne rituale. Jutarnje
obaveze, obroci i odlazak na spavanje trebalo bi da imaju tačan raspored i vrijeme. Tako će se
porodica lakše organizovati. Djeca, takođe, jako vole porodične rituale i tradicije, kao što su
rođendani, ljetovanja ili izleti.
Šira porodična zajednica: Porodica funkcioniše bolje ako članovi osjećaju povezanost i
podršku prijatelja i rodbine. Obično, takvi odnosi zahtijevaju angažman i oko pitanja koja se
ne tiču vaše uže porodice.
Realna očekivanja roditelja: Svijest, znanje i vještine vašeg djeteta se stalno mijenjaju.
Posmatrajte, čitajte i razgovarajte sa drugima kako bi znali šta realno možete očekivati od
vašeg djeteta u svakoj fazi razvoja. I roditelji imaju ograničenja, s obzirom na sredstva i
vrijeme koje imaju na raspolaganju.
Da li vrijeme koje provodite sa članovima porodice doprinosi dobrim odnosima između
vas? Veći dio vremena koje provodite sa partnerom i djecom trebalo bi da bude zabavno,
opušteno, smisleno i, koliko je to najviše moguće, bez sukoba i nesuglasica.
Vodite li računa o vlastitim potrebama? Roditelji bi trebalo da vode zdrav život. Odvojite
vrijeme za stvari u kojima uživate. Vaša djeca će biti zadovoljnija ako su vaše emocionalne
potrebe zadovoljene. Djeca su najsrećnija ako rastu uz roditelje koji su u skladnom odnosu.
Preuzimate li moralne i društvene odgovornosti u životu? Vi ste najvažniji uzor za vaše
dijete. Pokažite svoj sistem vrijednosti kroz djela i riječi, jer djeca uče od vas. Budite dobar
uzor.
Rekreacija i kulturne aktivnosti: Porodična rekreacija je važan način jačanja porodice.
Sportovi, igre, gledanje filmova ili šetnja u parku dobar su način da se poveća bliskost i
umanji svakodnevni stres. Kulturne aktivnosti takođe su veoma dragocjene. Posjeta
muzejima, bibliotekama, pozorišnim predstavama, te odlazak na koncerte, mogu proširiti
porodične horizonte i produbiti ljubav prema umjetnosti.
Čitanje i pjevanje na glas: Čitanje i pjevanje na glas kod porodice podstiče osjećaj bliskosti i
ljubavi prema muzici i knjizi. Roditelji bi trebalo da znaju kakve priče njihova djeca vole da
čitaju i koju muziku vole da slušaju.
Praznici: Ovo je još jedan izvor zabavne porodične aktivnosti. Djeca će učiti o istoriji,
značenju i ritualima određenih praznika ukoliko učestvuju u pripremama i proslavama.
Duhovne aktivnosti: Religija igra važnu ulogu u mnogim porodicama, naročito u
uspostavljanju moralnih vrijednosti. Nije nužno ići u crkvu, ali je veoma važno dijeliti
moralne vrijednosti sa svojom djecom. Mnoge porodice razviju snažan duhovni život bez
formalnih religijskih obreda. Sa djecom je neophodno često razgovarati o nekim opštim
moralnim vrijednostima: poštenju, saosjećajnosti, prijateljstvu i slično.

Koje su to osnovne karakteristike porodice iz koje čovjek izlazi sa osmjehom i rado se u
nju vraća?








Porodična klima je pozitivna;
U porodici je svaki član vrijedan i u potpunosti prihvaćen;
Svakom članu porodice dopušteno je da se ponaša na svoj način, u svojoj ulozi;
Članovi porodice brižni su jedni prema drugima;
Proces komunikacije je zdrav, otvoren i direktan;
Djeca se vaspitavaju na takav način da mogu da sazrijevaju i postaju samostalnija;
Članovi porodice uživaju da budu zajedno i imaju osjećaj odgovornosti jedni za
druge;



Članovi porodice mogu da se smiju zajedno i zajednički uživaju u životu;
Članovi porodice mogu da podijele svoje nade, snove, strahove i interesovanja
jedni sa drugima;



U funkcionalnim porodicama postoji zdrav nivo bliskosti.



Na kraju izlaganja nekoliko članova Foruma je izvjestiocu postavilo konkretna pitanja na koje
su dobili odgovore, a potom se predsjedavajuća Foruma zahvalila gospođi Dragani Savić
Pešević na dobro izvedenoj prezentaciji i naglasila značaj ove teme koja je našla mjesto u
programu rada Foruma.
Forum je zainteresovan u prvom redu za bezbjednost građana, a u drugom redu i za društvenu
kohezivnost koja ne može biti ostvarena ukoliko je porodica narušena iz bilo kojih razloga. I
bilo nam je važno da istaknemo značaj, vrijednosti i održivost porodice u neizvjesnom
vremenu kad je pred mnogobrojnim izazovima i rizičnim okolnostima koji narušavaju
integritet porodičnog života“, rekla je predsjedavajuća Foruma Vanja Dejanović.
4. Novoidentifikovani problemi
Branko Švraka – predstavnik Odjeljenja za stambeno komunalne poslove je odgovorio na
pitanja postavljena na prošloj sjednici Foruma i upoznao prisutne da je u toku saniranje
udarnih rupa na gradskim i prigradskim ulicama kao i obilježavanje horizontalne
signalizacije. Takođe je pročitao i odgovor dobijen od nadležnog Javnog preduzeća „ Putevi
Republike Srpske“ kojima je na zahtjev Foruma poslan dopis u vezi sa postavljanjem
saobraćajnih znakova za ograničenje brzine na tablama koje najavljuju ulazak na teritoriju
grada Prijedora. Obzirom da Forum nije zadovoljan dostavljenim odgovorom zatraženo je da
stručnjaci iz ove oblasti razmotre dobijeni odgovor i dostave Forumu mišljenje u vezi navoda
u odgovoru.
Dragana Malić – predstavnica srednjoškolskog obrazovanja uočila je problem devastiranog
objekta po imenu „Tvrđava“ koji predstavlja ruglo, a nalazi se u gradskoj zoni. Dio objekta je
zarušen i napušten, ima nabacanog smeća i šalje veoma ružnu sliku na prolaznike koji koriste
šetalište pored kanala Berek.

Takođe, uočeno je da u ulici Mladena Stojanovića, naspram igrališta iza Sportske dvorane
Mladost postoji stara kuća pored koje je formirana deponija smeća koja stvara ružnu sliku u
užem centru gradske zone.
Forum je predložio da nadležni organi sagledaju stanje u pomenutim objektima, identifikuju
vlasnike i u skladu sa svojim ovleštenjima nalože mjere za otklanjanje nedostataka na ovim
lokacijama.
Ognjen Vukić ispred radio kluba Kozara u čijem sastavu se nalazi i Radio mreža za opasnost
rekao je da je ovih dana ponovo aktuelan problem potrage za nestalim licem i saopštio da bi
trebalo aktuelizirati inicijativu za održavanje zajedničkog sastanka policije, TVSJ Prijedor,
Civilne zaštite, Radio kluba, ronilačkog kluba „ Sana“ i ostalih relevantnih subjekata (lovci,
ribolovci, planinari, gorska služba spašavanja i dr. ) kako bi se definisale radne procedure i
sagledali materijalni i ljudski potencijali koji bi se na poziv policije mogli staviti u funkciju
traženja nestalih lica.
5. Ostala pitanja
U ovoj tački dnevnog reda Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajuće Foruma i član
Gradskog štaba za vanredne situacije grada Prijedor, upoznao je članove Foruma sa trenutnom
epidemiološkom situacijom na području grada Prijedora.
Ako uporedimo Prijedor sa drugim gradovima, njegov udio u ukupnom broju stanovnika
Republike Srpske je oko 7,4 odsto, a udio građana Prijedora u ukupnom broju oboljelih u
Srpskoj je oko 2,9 odsto. Rekao je da i dosta manji gradovi od Prijedora imaju znatno veći
broj oboljelih nego Prijedor“ i naveo da prema podacima i bolnice dr Mladen Stojanović i
Doma zdravlja Prijedor dolazi do smanjenja broja oboljelih.
Manje je pacijenata u ambulantama za respiratorne infekcije /ARI/, manji je broj ljudi koji se
testiraju - jutros je to bilo 11 testiranih. Od 57 pregleda u ARI ambulantama danas je 14 lica
prvi put na pregledu, ostali su na kontrolnim pregledima, a bilo je dana da je po 50 pacijenata
prvi put na pregledu. Bolnica ima 33 hospitalizovana pacijenta uključujući cijelu prijedorsku
regiju i 39 slobodnih kreveta“, istakao je Đenadija.
On je pohvalio građane za poštovanje mjera ocijenivši da je ono adekvatno i da nikada ne
može ni biti idealno, ističući da u posljednjih 20-ak dana nije bilo kažnjavanja građana i
subjekata zbog kršenja mjera.
„Sve ovo ide u prilog smanjenju brojki i možemo smatrati da je stanje trenutno stabilno“,
ocijenio je Đenadija.
Forum je konstatovao da svi subjekti zaštite i spasavanja na čelu sa Gradskim štabom za
vanredne situacije, a koji su uključeni u borbu protiv pandemije, dobro i sinhronizovano
izvršavaju svoje zadatke, a posebno je istaknuto zadovoljavajuće ponašanje građana i većeg
dijela ugostitelja i drugih privrednih subjekata kada je u pitanju pridržavanje propisanih mjera
zaštite koje se sprovode.
Đenadija je,takođe,istakao da je od početka godine registrovana pojava neeksplodiranih
ubojnih sredstava na 13 pojedinačnih lokacija na području grada Prijedora i da su sva ova
sredstva do sada neutralisana u saradnji sa Republičkim deminerskim timom.
Napomenuo je i da će se programi obuke školske omladine iz oblasti prve pomoći i
poznavanja opasnosti od mina koje već godinama finansijski podržava Gradska uprava preko
Odsjeka za civilnu zaštitu, a sprovodi i organizuje Gradska organizacija Crvenog krsta, ove

godine sprovesti putem video materijala čija priprema i snimanje je u toku i koji će preko
elektronskih medija biti dostupni svima koji ih žele pogledati.
Dragana Malić iz Aktiva direktora srednjih škola rekla je da je ove godine izvjesno da neće
biti organizovanog zajedničkog okupljanja maturanata u LJetnoj bašti kao što je bila praksa
prethodnih nekoliko godina, a da se od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske
očekuju uputstva da li će pojedinačno po školama biti neke vrste obilježavanja kraja školske
godine za maturante koja traje do 11. maja.
Sjednica je završena u 14, 20 časova
Zapisnik sačinio: Draško Đenadija

Predsjedavajuća Foruma
Vanja Dejanović.s.r.

