Број: 03/21
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 24.06.2021. 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,
Марио Милашин – представник Полицијске управе Приједор, Здравко Савић - ПУ
Приједор ПС Приједор 1 , Горан Гаврановић - командир ПСБС, Младен Босанчић –
представник Комуналне полиције, Здравко Будимир – предсједник актива директора
основних школа, Огњен Вукић – Радио клуб „Козара“ Приједор, Немања Савановић –
Одјељење за саобраћај, комуналне послове , заштиту животне средине и имовинско
стамбене послове ГУ, Срђан Шобот – представник Омладинског савјета града
Приједор и Катарина Панић – представница медија.
Дневни ред:
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Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
Усвајање записника са прошлог састанка
Информација о стању видеонадзора у граду Приједору
Просјачење
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 29.04.2021. године
Предсједавајућа је укратко препричала записник са прошлог састанка од 29.04.2021.
године и дала га на расправу. Записник са прошле сједнице Форума једногласно је
усвојен.

3. Информација о стању видеонадзора у граду Приједору
Информацију је презентовао Марио Милашин – представник ПУ Приједор.
Имајућу у виду досадашњу сарадњу Министарства унутрашњих послове Републике
Српске, Полицијскe управе Приједор и Града Приједора у разним аспектима дјеловања
наше локалне заједнице, а посебно по питањима безбједности грађана и њихове
имовине, а у складу са Споразумом о сарадњи између Министарства унутрашњих
послова Републике Српске и Града Приједора из 2019. године, функционисање
постојећег система видео-назора јавних површина Града огледа се у сљедећем:
Постојећи систем видео-надзора јавних површина града чини укупно 13 камера са
припадајућом техничком опремом за снимање видео-записа и мониторинг. Од
наведеног укупног броја камера, у функцији су двије камере и таква ситуација траје већ
дуже вријеме;
Инсталирана опрема не задовољава стандарде прописане документом „Препоруке о
условима и начину реализације система видео надзора на раскрсницмама“ објављен на
Интернет страници Министарства унутрашњих послова Републике Српске;
У смислу сарадње са Градом, потписан је Споразумом о сарадњи између Министарства
унутрашњих послова Републике Српске и Града, који дефинише обавезе потписника и
неопходност досљедног провођења Споразума;
Иако је инсталирана опрема у власништву Града, сходно члану 29. и 46. Закона о
полицији и унутрашњим пословима, надзор и снимање јавног мјеста је искључиво
полицијско овлашћење. Поштујући Закон о заштити личних података у БиХ,
Министарство унутрашњих послова Републике Српске регистровано је у Агенцији за
заштиту личних података у БиХ као контролор који води, обрађује, и утврђује сврху и
начин обраде личних података на основу закона или прописа. С тим у вези, једино је
Министарство унутрашњих послова Републике Српске овлашћено за снимање и надзор
јавних површина, па према томе, приступ систему видео надзора јавних површина
трећим лицима мора бити онемогућен;
Приликом имплементације система видео надзора, МУП РС мора узети у обзир потребе
Града у смислу надзора одређених објеката или простора од интереса за локалну
заједницу као један дио система видео надзора, с тим да овакав надзор мора бити
реализован искључиво у реалном времену и на основу донесених прописа. У том
смислу, неопходно је камере које су инсталиране за потребе Града укључити у систем
видео-надзора МУП РС.
Пратећи убрзан напредак информатичких технологија и потребе повећања безбједности
личне безбједности грађана и безбједности у саобраћају у превентивном смислу и
брзини реаговања полиције у репресивном смислу, Град Приједор би требао планирати
финансијска средства за модернизацију система видео надзора, односно набавку ANPR
(„паметних“) камера које имају могућност препознавања регистарских ознака на
возилима, као што је то случај у свим већим градовима у Републици Српској.
Из свега наведеног закључујемо да постојећи систем видео надзора у граду Приједору,
у техничком смислу, није функционалан и захтијева потпуну реконструкцију и
модернизацију. Са друге стране указујемо да само досљедном примјеном Споразума о

сарадњи нећемо повриједити одредбе Закона о заштити личних података („Службени
гласник БиХ“, број: 49/06, 76/11 и 89/11).
Форум подржава све заједничке напоре Полицијске управе и локалне заједнице да се
унаприједи систем видеонадзора на подручју града Приједора.
4. Просјачење
У временском периоду од 28.06. до 02.07.2021. године од стране МУП РС биће
организована кампања под називом „Стоп просјачењу“. Основни циљ кампање је
јачање свијести грађана о значају заштите дјечијих права и опасностима које по дјецу
доноси просјачење. Само просјачење представља једно од најтежих и најприсутнијих
облика економске експлоатације дјеце, да ли се оно вршило под „присилом“ или „из
потребе“. Просјачење не смије и не може да буде посматрано као „стил живота“ или
„научен образац понашања“
На подручју Полицијске управе Приједор у току 2020. године евидентирано је 27
прекршаја из члана 26. (просјачење) ЗоЈРиМ, што је мање за 59% у односу на 2019.
годину (66). За прва четири мјесеца 2021. године евидентирано је 7 (7) прекршаја из
члана 26. ЗоЈРиМ. Евидентирана су два случаја навођења малољетног лица на
просјачење и то један 2019. и један у 2020. години, гдје је мајка наводила дијете на
просјачење. У току 2019. и 2020. године није било евидентираних кривичних дјела
„Трговина људима“.
На подручју ПС Приједор 1, која својом надлежношћу обухвата уже градско подручје
током 2020. године евидентирано је 5 прекршаја просјачење (од стране 3 лица ромске
националности) у односу на исти период 2019. године када је регистровано 24 ова
прекршаја (смањење за 79,2 %). Током првих шест мјесеци 2021. године регистрована
су 4 прекршаја просјачење (од стране 2 лица ромске националности).
Град Приједор, као мултиетничка средина је увијек привлачио велики број лица, међу
којима посебну пажњу привлаче лица која се нарочито у вријеме сезоне годишњих
одмора и доласка лица из иностранства почињу организовано бавити просјачењем.
Међу тим лицима доминирају лица ромске популације која долазе са подручја ФБиХ и
то градова Добој Југ, Живинице, Матузићи, Зеница, Грачаница, Градачац, али је учешће
у вршењу прекршаја просјачење изражен и од стране домаћег ромског становништва.
Просјачење се најчешће врши у пјешачким зонама, на јавним паркинг просторима гдје
се врши наплата паркирања, обиласком лица по угоститељским објектима, обиласком
лица по сеоским подручјима (принцип од куће до куће), као и у вријеме вјерских
окупљања грађана, код вјерских објеката, по народним зборовима, свечаностима
поводом отварања исламских вјерских објеката и др. Досадашња искуства указују да се
у вријеме сезоне годишњих одмора лица ромске популације настањују на подручју
града Приједора, по изнајмљеним кућама, са наводним циљем скупљања секундарних
сировина, те то користе и на јавна мјеста по улицама града шаљу малољетну дјецу или
жене са новорођенчадима и малом дјецом, који организовано врше просјачење. Сам
прекршај просјачење осим чињенице што представља противправно дјело, ствара и
ружну слику о самом граду, односима његових становника. Веома је тешко доћи до
стварних података о организаторима самог просјачења јер се ради о лицима која веома
често мијењају мјеста боравка, за вршење прекршаја организују дјецу и жене који су им
одани, да ли због присиле или схватања о лагодном начину живота усљед бављења
просјачењем. Досадашња искуства указују на недовољну ангажованост свих
релевантних субјеката како у превенцији тако и санкционисању прекршаја просјачења.

Прије свега се мисли на полицију, представнике ЈУ ЦСР, али и друге јавне установе,
невладине организације, али и саме грађане и медије. Грађани и јавност нису довољно
упознати и едуковани које су опасности и штетне последице када је у питању
просјачење, посебно заштита и збрињавање дјеце затечене у просјачењу. У том смислу
битна је и улога медија за едуковање грађана из ове области. Само заједничким
ангажовањем свих релевантних субјеката ће се постићи жељени циљ, а то је прије свега
спречавање и санкционисање самих починилаца прекршаја, али и подизање степена
друштвене свијести и одговорности ради заштите прије свега права дјеце која су
предмет експлоатације.
Форум на својим сједницама у континуитету разматра проблематику просјачења на
подручју града Приједора и даје подршку свим превентивним, а и репресивним
активностима Полицијске управе, Центра за социјални рад и других субјеката које
имају за циљ смањење ове, по заједницу, веома негативне појаве.
5. Новоидентификовани проблеми
Шобот Срђан – представник Омладинског савјета упознао је Форум са појавом сајбер
насиља на друштвеним мрежама приликом којег је особа са лажног профила изрекла
низ негативних и увредљивих коментара на рачун активиста Омладинског савјета који
су спроводили активности у оквиру заједничког пројекта са организацијом „ ДОН“ из
Приједора.
Форум је констатовао да је добро што је овај случај на вријеме пријављен полицији која
посједује потребне капацитете и техничку опрему за откривање оваквих лица и очекује
да се овај случај расвјетли и добије свој правни и законски епилог.
Вукић Огњен – представник Радио клуба „ Козара “ поставио је питање докле се дошло
са иницијативом око постављања саобраћајних знакова за ограничење брзине на
улазима у град и како је регулисана област употребе електричних тротинета на јавним
површинама и у саобраћају јер је примјећено да се овакве направе возе и кроз
шеталиште у главној улици.
Одговор је дао представник ПСБС Приједор Горан Гаврановић који је рекао да се
настављају напори за постављање одговарајућих знакова и да полиција, а и Форум нису
задовољни тумачењем које су добили од надлежних јавних предузећа из ове области.
Што се тиче електричних тротинета ова област за сада није правно уређења и чека се
доношење одговарајућих прописа.
Здравко Будимир , представник Актива директора основних школа, предложио је да се
пред почетак наредне школске године организују, као и до сада, припремни састанци у
сарадњи са полицијом како би се на вријеме предузеле све потребне активности и
безбједност ученика у саобраћају подигла на што виши ниво.
Форум констатује да се ова активност већ дужи низ година спроводи на подручју града
и да је треба наставити јер даје добре резултате и показује одговорност свих актера када
је у питању безбједност ученика.
Радован Мартић, старјешина ТВСЈ је упознао чланове Форума са повећаним бројем
захтјева грађана за реаговање на појаву змија.

Форум је јавно похвалио напоре ове јединице да изађе у сусрет грађанима, узимајући у
обзир да то није њихова законска обавеза, а да на подручју града не постоји друга
специјализована служба која би реаговала на ове појаве.
Форум апелује на грађане да одржавају травнате површине на својим имањима, да не
остављају отворене аутомобиле и врата на дворишним објектима и да кроз друге мјере,
нарочито када бораве у природи, повећају будност када је у питању појава змија јер
није реално очекивати да ватрогасци поред својих редовних обавеза могу стићи
одговорити на све позиве грађана.
6. Остала питања
Огњен Вукић представник радио клуба „ Козара “ упознао је Форум са низом
активности које су између двије сједнице Форума реализовали припадници тима „
Радио мреже за опасност „ као што је учешће на вјежби потраге за несталим авионом на
подручју планине Козаре, подршка у вјежби заштите и спасавања на води и под водом
и у провјери система радио веза на кратким таласима на подручју регије БЛ .
Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће Форума, упознао је чланове Форума са
тренутном епидемиолошком ситуацијом на подручју Приједора приликом чега је
констатовао да је број обољелих и хоспитализованих лица у даљем паду, односно
најмањи од почетка пандемије. Истакао је добар однос свих субјеката заштите према
задацима који су им додјељени од стране Градског штаба за ванредне ситуације.
Такође је упознао чланове Форума са активностима на изради Нацрта Акционог плана
превенције инцидената и кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда за
наредни петогодишњи период на коме интензивно ради радна група именована од
стране Градоначелника и позвао чланове Форума да испред својих институција које
представљају у Форуму предложе активности које би могле постати саставни дио овог
документа.
Ђенадија је упознао присутне и са предстојећим активностима за израду Стратешког
безбједносног плана Форума који треба припремити до краја текуће календарске године
јер постојећи план истиче и позвао је такође представнике институција да полако раде
на обради статистичких података у својим субјектима као и на припреми приједлога
сктивности за овај стратешки план који је уједно и најважнији документ који усмјерава
рад приједорског Форума за безбједност.

Сједница је завршена у 14, 15 часова
Записник сачинио: Драшко Ђенадија
Предсједавајућа Форума
Вања Дејановић.с.р.

Broj: 03/21

Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 24.06.2021. 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, Mario
Milašin – predstavnik Policijske uprave Prijedor, Zdravko Savić - PU Prijedor PS Prijedor 1 ,
Goran Gavranović - komandir PSBS, Mladen Bosančić – predstavnik Komunalne policije,
Zdravko Budimir – predsjednik aktiva direktora osnovnih škola, Ognjen Vukić – Radio klub
„Kozara“ Prijedor, Nemanja Savanović – Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove , zaštitu
životne sredine i imovinsko stambene poslove GU, Srđan Šobot – predstavnik Omladinskog
savjeta grada Prijedor i Katarina Panić – predstavnica medija.

Dnevni red:
7. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće
8. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
9. Informacija o stanju videonadzora u gradu Prijedoru
10. Prosjačenje
11. Novoidentifikovani problemi
12. 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 29.04.2021. godine
Predsjedavajuća je ukratko prepričala zapisnik sa prošlog sastanka od 29.04.2021. godine i
dala ga na raspravu. Zapisnik sa prošle sjednice Foruma jednoglasno je usvojen.

3. Informacija o stanju videonadzora u gradu Prijedoru
Informaciju je prezentovao Mario Milašin – predstavnik PU Prijedor.
Imajuću u vidu dosadašnju saradnju Ministarstva unutrašnjih poslove Republike Srpske,
Policijske uprave Prijedor i Grada Prijedora u raznim aspektima djelovanja naše lokalne
zajednice, a posebno po pitanjima bezbjednosti građana i njihove imovine, a u skladu sa
Sporazumom o saradnji između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske i Grada
Prijedora iz 2019. godine, funkcionisanje postojećeg sistema video-nazora javnih površina
Grada ogleda se u sljedećem:
Postojeći sistem video-nadzora javnih površina grada čini ukupno 13 kamera sa pripadajućom
tehničkom opremom za snimanje video-zapisa i monitoring. Od navedenog ukupnog broja
kamera, u funkciji su dvije kamere i takva situacija traje već duže vrijeme;
Instalirana oprema ne zadovoljava standarde propisane dokumentom „Preporuke o uslovima i
načinu realizacije sistema video nadzora na raskrsnicmama“ objavljen na Internet stranici
Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske;
U smislu saradnje sa Gradom, potpisan je Sporazumom o saradnji između Ministarstva
unutrašnjih poslova Republike Srpske i Grada, koji definiše obaveze potpisnika i neophodnost
dosljednog provođenja Sporazuma;
Iako je instalirana oprema u vlasništvu Grada, shodno članu 29. i 46. Zakona o policiji i
unutrašnjim poslovima, nadzor i snimanje javnog mjesta je isključivo policijsko ovlašćenje.
Poštujući Zakon o zaštiti ličnih podataka u BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike
Srpske registrovano je u Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH kao kontrolor koji vodi,
obrađuje, i utvrđuje svrhu i način obrade ličnih podataka na osnovu zakona ili propisa. S tim u
vezi, jedino je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ovlašćeno za snimanje i
nadzor javnih površina, pa prema tome, pristup sistemu video nadzora javnih površina trećim
licima mora biti onemogućen;
Prilikom implementacije sistema video nadzora, MUP RS mora uzeti u obzir potrebe Grada u
smislu nadzora određenih objekata ili prostora od interesa za lokalnu zajednicu kao jedan dio
sistema video nadzora, s tim da ovakav nadzor mora biti realizovan isključivo u realnom
vremenu i na osnovu donesenih propisa. U tom smislu, neophodno je kamere koje su
instalirane za potrebe Grada uključiti u sistem video-nadzora MUP RS.
Prateći ubrzan napredak informatičkih tehnologija i potrebe povećanja bezbjednosti lične
bezbjednosti građana i bezbjednosti u saobraćaju u preventivnom smislu i brzini reagovanja
policije u represivnom smislu, Grad Prijedor bi trebao planirati finansijska sredstva za
modernizaciju sistema video nadzora, odnosno nabavku ANPR („pametnih“) kamera koje
imaju mogućnost prepoznavanja registarskih oznaka na vozilima, kao što je to slučaj u svim
većim gradovima u Republici Srpskoj.
Iz svega navedenog zaključujemo da postojeći sistem video nadzora u gradu Prijedoru, u
tehničkom smislu, nije funkcionalan i zahtijeva potpunu rekonstrukciju i modernizaciju. Sa
druge strane ukazujemo da samo dosljednom primjenom Sporazuma o saradnji nećemo
povrijediti odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06,
76/11 i 89/11).

Forum podržava sve zajedničke napore Policijske uprave i lokalne zajednice da se unaprijedi
sistem videonadzora na području grada Prijedora.
4. Prosjačenje
U vremenskom periodu od 28.06. do 02.07.2021. godine od strane MUP RS biće
organizovana kampanja pod nazivom „Stop prosjačenju“. Osnovni cilj kampanje je jačanje
svijesti građana o značaju zaštite dječijih prava i opasnostima koje po djecu donosi
prosjačenje. Samo prosjačenje predstavlja jedno od najtežih i najprisutnijih oblika ekonomske
eksploatacije djece, da li se ono vršilo pod „prisilom“ ili „iz potrebe“. Prosjačenje ne smije i
ne može da bude posmatrano kao „stil života“ ili „naučen obrazac ponašanja“
Na području Policijske uprave Prijedor u toku 2020. godine evidentirano je 27 prekršaja iz
člana 26. (prosjačenje) ZoJRiM, što je manje za 59% u odnosu na 2019. godinu (66). Za prva
četiri mjeseca 2021. godine evidentirano je 7 (7) prekršaja iz člana 26. ZoJRiM. Evidentirana
su dva slučaja navođenja maloljetnog lica na prosjačenje i to jedan 2019. i jedan u 2020.
godini, gdje je majka navodila dijete na prosjačenje. U toku 2019. i 2020. godine nije bilo
evidentiranih krivičnih djela „Trgovina ljudima“.
Na području PS Prijedor 1, koja svojom nadležnošću obuhvata uže gradsko područje tokom
2020. godine evidentirano je 5 prekršaja prosjačenje (od strane 3 lica romske nacionalnosti) u
odnosu na isti period 2019. godine kada je registrovano 24 ova prekršaja (smanjenje za 79,2
%). Tokom prvih šest mjeseci 2021. godine registrovana su 4 prekršaja prosjačenje (od strane
2 lica romske nacionalnosti).
Grad Prijedor, kao multietnička sredina je uvijek privlačio veliki broj lica, među kojima
posebnu pažnju privlače lica koja se naročito u vrijeme sezone godišnjih odmora i dolaska
lica iz inostranstva počinju organizovano baviti prosjačenjem. Među tim licima dominiraju
lica romske populacije koja dolaze sa područja FBiH i to gradova Doboj Jug, Živinice,
Matuzići, Zenica, Gračanica, Gradačac, ali je učešće u vršenju prekršaja prosjačenje izražen i
od strane domaćeg romskog stanovništva. Prosjačenje se najčešće vrši u pješačkim zonama,
na javnim parking prostorima gdje se vrši naplata parkiranja, obilaskom lica po ugostiteljskim
objektima, obilaskom lica po seoskim područjima (princip od kuće do kuće), kao i u vrijeme
vjerskih okupljanja građana, kod vjerskih objekata, po narodnim zborovima, svečanostima
povodom otvaranja islamskih vjerskih objekata i dr. Dosadašnja iskustva ukazuju da se u
vrijeme sezone godišnjih odmora lica romske populacije nastanjuju na području grada
Prijedora, po iznajmljenim kućama, sa navodnim ciljem skupljanja sekundarnih sirovina, te to
koriste i na javna mjesta po ulicama grada šalju maloljetnu djecu ili žene sa novorođenčadima
i malom djecom, koji organizovano vrše prosjačenje. Sam prekršaj prosjačenje osim činjenice
što predstavlja protivpravno djelo, stvara i ružnu sliku o samom gradu, odnosima njegovih
stanovnika. Veoma je teško doći do stvarnih podataka o organizatorima samog prosjačenja jer
se radi o licima koja veoma često mijenjaju mjesta boravka, za vršenje prekršaja organizuju
djecu i žene koji su im odani, da li zbog prisile ili shvatanja o lagodnom načinu života usljed
bavljenja prosjačenjem. Dosadašnja iskustva ukazuju na nedovoljnu angažovanost svih
relevantnih subjekata kako u prevenciji tako i sankcionisanju prekršaja prosjačenja. Prije
svega se misli na policiju, predstavnike JU CSR, ali i druge javne ustanove, nevladine
organizacije, ali i same građane i medije. Građani i javnost nisu dovoljno upoznati i
edukovani koje su opasnosti i štetne posledice kada je u pitanju prosjačenje, posebno zaštita i
zbrinjavanje djece zatečene u prosjačenju. U tom smislu bitna je i uloga medija za
edukovanje građana iz ove oblasti. Samo zajedničkim angažovanjem svih relevantnih
subjekata će se postići željeni cilj, a to je prije svega sprečavanje i sankcionisanje samih

počinilaca prekršaja, ali i podizanje stepena društvene svijesti i odgovornosti radi zaštite prije
svega prava djece koja su predmet eksploatacije.
Forum na svojim sjednicama u kontinuitetu razmatra problematiku prosjačenja na području
grada Prijedora i daje podršku svim preventivnim, a i represivnim aktivnostima Policijske
uprave, Centra za socijalni rad i drugih subjekata koje imaju za cilj smanjenje ove, po
zajednicu, veoma negativne pojave.
5. Novoidentifikovani problemi
Šobot Srđan – predstavnik Omladinskog savjeta upoznao je Forum sa pojavom sajber nasilja
na društvenim mrežama prilikom kojeg je osoba sa lažnog profila izrekla niz negativnih i
uvredljivih komentara na račun aktivista Omladinskog savjeta koji su sprovodili aktivnosti u
okviru zajedničkog projekta sa organizacijom „ DON“ iz Prijedora.
Forum je konstatovao da je dobro što je ovaj slučaj na vrijeme prijavljen policiji koja
posjeduje potrebne kapacitete i tehničku opremu za otkrivanje ovakvih lica i očekuje da se
ovaj slučaj rasvjetli i dobije svoj pravni i zakonski epilog.
Vukić Ognjen – predstavnik Radio kluba „ Kozara “ postavio je pitanje dokle se došlo sa
inicijativom oko postavljanja saobraćajnih znakova za ograničenje brzine na ulazima u grad i
kako je regulisana oblast upotrebe električnih trotineta na javnim površinama i u saobraćaju
jer je primjećeno da se ovakve naprave voze i kroz šetalište u glavnoj ulici.
Odgovor je dao predstavnik PSBS Prijedor Goran Gavranović koji je rekao da se nastavljaju
napori za postavljanje odgovarajućih znakova i da policija, a i Forum nisu zadovoljni
tumačenjem koje su dobili od nadležnih javnih preduzeća iz ove oblasti. Što se tiče električnih
trotineta ova oblast za sada nije pravno uređenja i čeka se donošenje odgovarajućih propisa.
Zdravko Budimir , predstavnik Aktiva direktora osnovnih škola, predložio je da se pred
početak naredne školske godine organizuju, kao i do sada, pripremni sastanci u saradnji sa
policijom kako bi se na vrijeme preduzele sve potrebne aktivnosti i bezbjednost učenika u
saobraćaju podigla na što viši nivo.
Forum konstatuje da se ova aktivnost već duži niz godina sprovodi na području grada i da je
treba nastaviti jer daje dobre rezultate i pokazuje odgovornost svih aktera kada je u pitanju
bezbjednost učenika.
Radovan Martić, starješina TVSJ je upoznao članove Foruma sa povećanim brojem zahtjeva
građana za reagovanje na pojavu zmija.
Forum je javno pohvalio napore ove jedinice da izađe u susret građanima, uzimajući u obzir
da to nije njihova zakonska obaveza, a da na području grada ne postoji druga specijalizovana
služba koja bi reagovala na ove pojave.
Forum apeluje na građane da održavaju travnate površine na svojim imanjima, da ne
ostavljaju otvorene automobile i vrata na dvorišnim objektima i da kroz druge mjere, naročito
kada borave u prirodi, povećaju budnost kada je u pitanju pojava zmija jer nije realno
očekivati da vatrogasci pored svojih redovnih obaveza mogu stići odgovoriti na sve pozive
građana.

6. Ostala pitanja
Ognjen Vukić predstavnik radio kluba „ Kozara “ upoznao je Forum sa nizom aktivnosti koje
su između dvije sjednice Foruma realizovali pripadnici tima „ Radio mreže za opasnost „ kao
što je učešće na vježbi potrage za nestalim avionom na području planine Kozare, podrška u
vježbi zaštite i spasavanja na vodi i pod vodom i u provjeri sistema radio veza na kratkim
talasima na području regije BL .
Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajuće Foruma, upoznao je članove Foruma sa
trenutnom epidemiološkom situacijom na području Prijedora prilikom čega je konstatovao da
je broj oboljelih i hospitalizovanih lica u daljem padu, odnosno najmanji od početka
pandemije. Istakao je dobar odnos svih subjekata zaštite prema zadacima koji su im dodjeljeni
od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
Takođe je upoznao članove Foruma sa aktivnostima na izradi Nacrta Akcionog plana
prevencije incidenata i krivičnih djela počinjenih iz mržnje i predrasuda za naredni
petogodišnji period na kome intenzivno radi radna grupa imenovana od strane Gradonačelnika
i pozvao članove Foruma da ispred svojih institucija koje predstavljaju u Forumu predlože
aktivnosti koje bi mogle postati sastavni dio ovog dokumenta.
Đenadija je upoznao prisutne i sa predstojećim aktivnostima za izradu Strateškog
bezbjednosnog plana Foruma koji treba pripremiti do kraja tekuće kalendarske godine jer
postojeći plan ističe i pozvao je takođe predstavnike institucija da polako rade na obradi
statističkih podataka u svojim subjektima kao i na pripremi prijedloga sktivnosti za ovaj
strateški plan koji je ujedno i najvažniji dokument koji usmjerava rad prijedorskog Foruma za
bezbjednost.

Sjednica je završena u 14, 15 časova
Zapisnik sačinio: Draško Đenadija

Predsjedavajuća Foruma
Vanja Dejanović.s.r.

