Записник са састанка Форума за безбједност заједнице Града Приједор,
одржаног у Великој сали Градске управе, 30.04.2015. године, са почетком у 13:00
часова.
Присутни:
Драшко Ђенадија – представник цивилне заштите, Инђић Зоран – ЦЈБ Приједор, Сеад
Јакуповић – предсједник Скупштине Града, Небојша Миљуш – представник ТВЈ,
Драгица Вукмир Вујаковић – представник Опште болнице Приједор, Рајко Мршић - ВД
Приједор, Дамир Кајтез – РПЗ полицајац, Милан Гламочанин – представник Службе
за мјесне заједнице, Рауш Данко – представник Центра за социјални рад, Драгана
Малић – представница средњошколског образовања, Томислав Блаха – представник
организација националних мањина, Раденка Карајица – представник НВО удружење
жена „ Нада „, Здравко Остојић – представник Одјељења за друштвене дјелатности,
Катарина Панић – представница медија, Дарко Босанчић – представник радио клуба
„ Козара „
Дневни ред:
1. Поздравна ријеч и увод у састанак
2. Усвајање записника са прошлог састанка
3. Стање у области противпожарне заштите
4. Организација прославе завршетка школске године за матуранте
5. Новоидентификовани проблеми
6. Избор новог предсједавајућег и његовог замјеника
7. Остала питања.
Поздравна ријеч и увод у састанак
Сједницом је у одсуству предсједавајуће Сање Муњизе , предсједавао њен
замјеник Драшко Ђенадија који је поздравио присутне, зажелио им добродошлицу, те

прочитао приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и није било приједлога и
сугестија за његову измјену или допуну.
Усвајање записника са прошлог састанка
Једногласно је усвојен записник са прошлог састанка Форума одржаног дана
26.02.2015. године. Дискусија по записнику није било.
3. Стање у области противпожарне заштите
Пожар као облик угрожавања становништва и материјалних добара на подручју Града
Приједор представља врло честу појаву, било да се догађа као појединачна појава или као
пратећа појава других облика угрожавања..
Окосницу система заштите од пожара и других елементарних непогода на пордучју
Града Приједора, чини Територијална ватрогасна јединица, која располаже са оспособљеним
људством и квалитетном техником да одговори на захтјевне услове спашавања.
Задаци ТВЈ Приједор у току 2014. године одвијали су у складу са програмом рада и у
складу са другим програмским и планским документима донесеним од стране надлежних
органа Града. Ове активности биле су усмјерене на спровођење превентивних и оперативних
мјера заштите од пожара и спровођење других мјера заштите и спашавања у случају поплава,
саобраћајних удеса, техничких акцидената и др. као и на реализацију обуке припадника ТВЈ
Приједор и извршавање других задатака предвиђених Планом заштите од пожара Града
Приједор, као и разрађеним властитим оперативним плановима.
Извршавање задатака ТВЈ у току 2014.год. одвијало се у доста сложеним и отежаним
околностима усљед лоше финансијске ситуације у привредним субјектима, а поготово у јавним
предузећима, установама, заједницама етажних власника и др., које морају да спроводе мјере
превентиве, заштите и спашавања. Сарадња ТВЈ Приједор са јавним предузећима и школским
установама, привредним друштвима, хуманитарним организацијама на подручју Града
Приједора, у току 2014. године била је изузетно добра и успјешна, као и претходних година.
У циљу спречавања настанка пожара предузимају се превентивне мере заштите од
пожара. Ове мјере се спроводе континуирано и систематски како би се многобројни извори
опасности смањили или потпуно уклонили.
Према важећим прописима из области против пожарне заштите, предузећа и други
правни субјекти дужни су организовати заштиту од пожара, бринути се о њеном успешном
функционисању и судјеловању у њеном провођењу.
План заштите од пожара подручја за Град Приједор донесен је 2003. и даје квалитетан
оквир за провођење превентивних мјера заштите од пожара
ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ

Превентивне активности ТВЈ-це Приједор у току 2014. године биле су усмјерене на:
- Вршење превентивних прегледа у привредним и другим субјектима на подручју града
Приједор.

- Обавјештавање и упозоравање становништва путем јавних медија о опасностима
изазивања пожара и других елементарних непогода, нарочито усљед паљења корова, потребе
чишћења димњака, и другим превентивним мјерама како би се спријечиле несреће.
- Предузимање мјера на успостављању функционалности и исправности хидраната и
апарата за гашење пожара.
- Предузимање мјера на обезбјеђењу проходности пожарних путева и прилаза
стамбеним зградама, разводним таблама електро инсталација и другим инсталацијама ради
успјешног гашења пожара. Обавјештавање комуналне полиције и инспектора заштите од
пожара са фото документацијом.
- Предузимање мјера на забрани кориштења отвореног пламена и пушења на пожарно
угроженим просторима.
У току 2014.године, превентивна служба је успјешно вршила надзор над провођењем
мјера заштите од пожара од стране овлаштених радника ТВЈ-це. Приоритет су имали објекти
са повећаном угроженошћу од пожара, нарочито гдје се окупља већи број људи.
Број извршених надзорних прегледа у 2014. години износи 73 .
У циљу јачања противпожарне заштите, руководство Територијалне ватрогасне
јединице Приједор је налазило начина да осмишљава методологију за подизање опште
противпожарне свијести, односно противпожарне културе. Поред провођења редовних
превентивних мјера и радњи у предузећима и другим правним лицима, те редовне пропагандне
дјелатности као значајне мјере и радње коју обухвата заштита од пожара, ТВЈ-ца настоји да
прати тренд пада интервенција што је резултат повећање пропагандне активности.
У мјесецу октобру прошле године, који је иначе мјесец заштите од пожара, урадили смо
показне вјежбе под називом “пожар у школи”. Циљ ове вјежбе је био предочити наставном
кадру и нашим малим суграђанима како се поступа у тренуцима избијања пожара и како се
врши евакуација ђака и свих запослених из школе. Наравно ту је тардиционално дружење
ватрогасаца са нашим другарима из дјечијих вртића, који нам долазе у посјету, гдје им сликом
и ријечју покажемо живот и рад ватрогасаца.
Питање снабдјевања пожарном водом на територији Града није у потпуности ријешено.
Снабдјевање града и већих насељених мјеста: Љубија, Омарска, Козарац и Брезичани није
квалитетно обезбјеђено за случај пожара већих и ширих размјера. Повећању капацитета
локалних водовода треба посветити посебну пажњу, јер досадашње снадбијевање овом водом
није задовољавајуће. Такође треба успоставити каптаже и направити поједине водозахвате на
ријечним токовима и мјестима добрих изворишта, која су предвиђена Планом заштите од
пожара. Посебну пажњу треба посветити инсистирању да се приликом пројектовања и
извођења радова на водоводној мрежи, гдје је то могуће предвиде вањски надземни хидранти.
Приступ надземним хидрантима је неупоредиво лакши и уочљивији.
Спровођењу превентивних мјера заштите на шумским комплексима неопходно је
поклонити значајну пажњу, а нарочито у домену обезбјеђења одговарајуће опреме за гашење
шумских пожара, спровођење мјера опреза при паљењу корова као и свакодневно осматрање
шума. Инсистирати на измјени и допуни Закона заштите од пожара, да намјерна паљевина буде
санкционисана и да се забрани спаљивање корова и ниског растиња у љетном периоду, због
климатских промјена, гдје смо свједоци честих и изненадних налета јаког вјетра.

Стамбени, јавни и индустријски објекти на ширем подручју града, углавном су
изграђени од чврстог и ватроотпорног материјала, што умањује могућност настајања и ширења
пожара. Међутим на једном броју ових објеката нису прописно изведени унутрашњи и вањски
хидранти, немају одговарајући притисак, те нису обезбјеђени квалитетни прилази ватрогасним
возилима. Треба повести рачуна о старим и девастираним објектима у градском језгру, јер смо
имали учестале пожаре на истим. Још једном сегменту треба посветити доста пажње, а то је
топлинска изолација са материјалима као што је стиропор. Тај материјал доприноси доброј
изолацији објекта и мањем губитку топлоте али и доприноси повећању опасности од настајања
и ширењу пожара.
На основу досадашњег искуства и чињеница у провођењу превентивних мјера
заштите од пожара посљедњих година, поред наведених недостатака може се закључити да су
превентивне активности знатно доприњеле смањењу броја пожара на територији нашег Града.
Треба повести рачуна о квалитету вршења занатских радова, нарочито електро, као и квалитет
уграђеног материјала и других електро уређаја.
ОПЕРАТИВНИ РАД

Од наведених 251 интервенција, највећи дио се односи на пожаре грађевинских објеката
46, димњака 40, пожара на отвореном 37, саобраћајне незгоде и друге интрвенције.
Вриједност нападнуте имовине износи око 5.858.000,00КМ, а причињена материјална
штета износи око 335.000,00 КМ. Наведени износи, односе се само на ону имовину гдје је
извршена процјена, а нападнута имовина гдје се није могла извршити квалитетна процјена није
обухваћена наведеним износом.
Специјално одјељење за спашавање интервенисало је на саобраћајном удесима 18 пута ,
вађењу утопљених особа из ријеке Сане, вађењу настрадалих особа из саобраћајних несрећа и
осталим акцидентним ситуацијама.
Треба напоменути да поменути број интервенција није обухватио активности
Територијалне ватрогасне јединице у току великих мајских и поплава које су услиједиле у
периоду после. Ове елементарне непогоде су биле највеће у периоду мјерења у задњих стотину
година.
Ватрогасци Приједора су били уз своје суграђане и учествовали како у евакуацији и
спашавању људства и њихових материјалних добара, тако и активностима које су услиједиле
после, на санирању последица ове елемантарне непогоде.
Ове активности су се сводиле на:
•

Број евакуисаних се кретао од 800 до 1.000 становника.

•

Достава хране, питке воде, лијекова и других артикала до поплављених.

•

Превоз људства којима је требала хитна медицинска помоћ и дијализа

•
Пружање помоћи око превоза дјечака из Оштре Луке према Клиничком центру Бања
Лука кроз поплављени Приједор, коме је био угрожен живот (око 23 часа 17.05.2014.године)
•
Помоћ предузећима код успостављања снадбјевања града електричном енергијом и
питком водом

•
Проналажење једине преминуле особе (природном смрћу) у поплавама у Приједору и
превоз до погребног возила
•

Достављање питке воде угроженом становништву са двије цистерне u 72 наврата

•
Пумпање воде из подрума и депресија (16локација-1428 сата - са 10пумпи)-од тога
Балтин Баре - 528 радних сати
•

Пумпање воде из 243 бунара

•
Организација дежурства за случај пожара на територији Града, као и интервенције
током овог периода.
РЕАЛИЗАЦИЈА ОБУКЕ ПРИПАДНИКА ТВЈ

Територијална ватрогасна јединица у склопу редовних активности врши обуку својих
припадника о поступцима гашења пожара, поступцима заштите и спашавања у случајевима
других облика угрожавања становништва (поплаве ,саобраћајни удеси, технички акциденти и
сл.) и кориштењу материјално-техничких средстава и опреме.
Провођење обуке припадника ТВЈ-це Приједор вршен је у складу са Планом и
програмом стручног оспособљавања и усавршавања радника јединице за 2014. годину, који је
одобрен од стране надлежног министарства. Припадници ТВЈ-це се усавршавају и похађањем
тренажних центара у Иванић Граду, Мостару, организованим предавањем од стране
произвођача опреме, обуком из пружања прве помоћи која је организована у сарадњи са нашим
црвеним крстом и предавачима из Хитне помоћи.
ОПРЕМАЊЕ ТВЈ-ЦЕ И ОДРЖАВАЊЕ МТС И ОПРЕМЕ

Територијална ватрогасна јединица је у току 2014. године према утврђеном програму и
пројекту техничког опремања, који се финансирају из намјенских средстава Ватрогасног Савеза
и Града Приједора постала опремљенија за следећу опрему
•

Специјално ватрогасно возило 4x4 намјењено за гашење пожара у руралним зонама.

•

Уређаји за заштиту дисајних органа са резервним боцама 5ком.

•

Уређаји за надтлачну вентилацију и извлачење дима из просторија

•

Ватрогасна опрема којом попуњавамо новонабављена возила

•

Два спасилачка чамца опремљених моторима и на приколицама

•

Пухач који се користи за пожаре на отвореном

•

Мјешач пјене за Ватрогасно возило

•

Две ручне преносне радио станице

•

Нови ватрогасни шљемови

РАД СЕРВИСНЕ СЛУЖБЕ ТВЈ-ЦЕ ПРИЈЕДОР

У оквиру ТВЈ-це Приједор налази се „ватрогасни сервис“ који се бави контролом и
испитивањем ватрогасних апарата и хидрантске мреже а формиран је и ради на основу Рјешења
МУП-а РС.У току 2014.године, сервисна служба ТВЈ-це Приједор извршила је преглед 4794 ПП
ватрогасних апарата и 552 унутршњих и вањских прикључака хидрантске мреже код 360
субјеката.

4. Организација прославе завршетка школске године за матуранте
О припремним активностима по овој тачки дневног реда Форум је извјестила
професорица Драгана Малић. Она је нагласила да је у организацији Актива директора
средњих школа, а преко савјета ученика, проведена мини анкета ученика завршних
разреда која је показала да су ученици заинтересовани да последњи дан школе ( сриједа
13. мај 2015. ) сви заједно проведу у Љетној башти уз дружење и забаву.
О овој идеји упозната је Градска управа путем дописа Актива директора
средњих школа.
Форум је након краће расправе донио закључак да се подржава предложени
начин обиљежавања последњег дана школе за матуранте уз образложење да је то са
једне стране израз воље ученика , а са друге стране је једноставније обезбједити
безбједносни надзор над овим догађајем, што је до сада било веома тешко јер се овај
догађај дешавао у парку испред школе и пратили су га различити проблеми.
5. Новоидентификовани проблеми
Није било новоидентификовани проблема.
6. Избор новог предсједавајућег и његовог замјеника
Замјеник предсједавајуће је обавјестио чланове форума да је досадашњој
предсједавајућој истекао други обновљени мандат и да је потребно извршити избор
новог предсједавајућег. Истакао је да су до сада предсједавајући бирани из различитих
институција како би се уважио рад и залагање свих који партиципирају у раду форума,
тако да су предсједавајући бирани из невладиног сектора, ватрогаства, здравства,
Градске управе и основног образовања. Предложио је, у име радне групе која је
припремала ову сједницу, да се с обзиром на досадашњу активност у раду за нову
предсједавајућу изабере професорица Драгана Малић која је дугогодишњи члан форума
и долази испред средњошколског образовања. Такође је позвао присутне да слободно
предложе још кандидата за избор.
Након гласања једногласно је за новог предсједавајућег изабрана Драгана
Малић, а за њеног замјеника Драшко Ђенадија који је и до сада успјешно обављао ову
дужност.
7. Остала питања
Предсједавајући је упознао присутне да је успјешно окончана полициска акција
под називом „ Трактор и радне машине „ која је за циљ имала унапређење безбједности
када је у питању учешће поменутих возила у јавном саобраћају.
Такође Форум је упознат са обраћањем форуму од стране грађанке која је
сматрала да ће обраћањем форуму на бржи и ефикаснији начин ријешити свој

породични проблем који је у фази рјешавања код надлежних институција. Допис је
прослеђен надлежним и исти су нас обавјестили о статусу овог предмета о чему ће
странка бити правовремено обавјештена.
Најављен је почетак полициске акције под називом „ Провођење плана
интегритета „ која се односи на спречавање корупције о чему ће у наредном периоду
бити више информација, а планирано је да се по њеном завршетку о постигнутим
резултатима извјести Форум за безбједност.
Форум је такође осудио терористички акт напада на полоциску станицу у
Зворнику и позвао грађане Приједора и институције да још снажније дају свој допринос
у унапређењу добрих међунационалних односа и ставарању услова за бољи и
безбједнији живот свих који живе на овим просторима.

Састанак је завршен у 14:30 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија

Предсједавајућа Форума
Сања Муњиза

