Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног
у сали градске скупштине 25.09.2014. године, са почетком у 13:00 часова

Присутни:
Сања Муњиза – предсједавајућа, представник основног образовања, Драшко Ђенадија –
цивилна заштита; Зоран Инђић – Сектор полиције ЦЈБ Приједор; Рада Карајица –
невладин сектор; Драшко Мармат – Одсјек за инспекциски надзор; Драгана Малић –
актив средњих школа; Томислав Блаха – удружење чеха; Рауш Данко – Центар за
социјални рад; Милорад Вујмиловић – Одсјек комуналне полиције; Милан Гламочанин
- Одсјек за мјесне заједнице; Дамир Кајтез – РПЗ полицајац; Здравко Остојић –
Одјељење за друштвене дјелатности; Рајко Мршић – ДВД Приједор; Драгица Вукмир
Вујаковић – Општа болница Приједор; Вања Дејановић – Центар за ментално здравље;
Мудринић Бранко – Полициска станица за безбједност саобраћаја; Оливера Росић –
Одјељење за друштвене дјелатности и Жељко Шкондрић – секретар скупштине Града
Приједора.

Дневни ред:
1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће;
2. Усвајање записника са прошлог састанка;
3. Почетак нове школске године
4. Новоидентификовани проблеми
5. Остала питања:
- Припрема за опште изборе
- Инцидент на објекту градске џамије
- Информација о одржаној обуци за жртве насиља
- Поплаве у септембру

1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
Сања Муњиза, предсједавајућа Форума, поздравила је све присутне, зажељела
им добродошлицу, те прочитала приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и
није било приједлога за његову измјену.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Записник са прошлог састанка, након кратког образложења предсједавајуће
Форума, једногласно је усвојен и није било примједби на исти.
3. Почетак нове школске године
Информацију о почетку школске године саопштила је Оливера Росић испред
Одјељења за друштвене дјелатности Градске управе Приједор. Она је истакла да је у
текућој школској години у школу кренуло 5700 ученика у основном и 3300 ученика и
средњем образовању. На подручју града Приједора егзистира 12 матичних основних
школа са 39 подручних школских објеката, 6 средњих школа, једна специјална и једна
умјетничка музичка школа. Од укупног броја ученика у основном образовању 20
процената чине ученици који до школе путују преко 4 км, док у средњем образовању
ђаци путници чине 53 процента од укупног броја ученика. Због оштећења школских
објеката проузрокованих поплавом настава се не одвија у 2 подручне основне школе и
то у Туковима и Гомјеници. На школи у Гомјеницу у току су завршни радови на
реконструкцији школског објекта и очекује се да настава у овој школи почне 1.
октобра, док се настава у школи у Туковима неће одвијати у овој школској години јер
се постојећи монтажни објекат мора срушити и приступити изградњи новог школског
објекта. Настава за ученике ових школа изводи се у матичним школама, а бесплатан
превоз до школе обезбеђен је за све ученике ових школа.
Сања Муњиза истакла је да је прије почетка школске године одржан састанак
свих субјеката на коме су анализирани услови за почетак школске године и договорене
конкретне активности које је потребно предузети на отклањању уочених недостатака.
Ова пракса примјењује се већ неколико година уназад и показала се веома корисном.
Од стране Градске управе свим ђацима првацима обезбјеђени су уџбеници и
пригодни поклон пакети. Такође за ученике из поплављених подручја обезбеђени су
бесплатни уџбеници и школски прибор, као и за 100 ученика ромске популације.
Мудринић Бранко је навео да је од стране Станице полиције за безбједност
саобраћаја снимљено комплетно стање саобраћајне сигнализације и оштећења на
коловозима у зони школских објеката и информација о томе достављена надлежном
одјељењу Градске управе. Такође у склопу акције под називом „ Возачи школа је за
нас, а опрез је за вас „ спроводи се појачана контрола саобраћаја у близини школских
објеката, а у школама се одвијају предавања о понашању у саобраћају за ученике од 1 –
5 разреда, чиме је до сада обухваћено 8 школа. У току је такође и појачана контрола
техничке исправности аутобуса који се користе за превоз ученика. До сада је у близини
школа санкционисан 131 несавјестан возач, а забиљежена је и једна саобраћајна
несрећа у којој је на путу према школи повријеђен један ученик.
Вујмиловић Милорад је истакао да и Комунална полиција спроводи појачан
надзор у близини школа када је у питању погрешно паркирање, односно незаконито
заузимање јавних површина, уклањање амброзије, депоновање огревног дрвета у
близини школа и др. а све у циљу безбједног кретања ученика до својих школа.

Драшко Ђенадија је рекао да су све набројане активности примјери добре праксе
која се већ дужи низ година спроводи на подручју нашег града, а која је иницирана од
Форума за безбједност и полиције и која сваке године укључује већи број одговорних
субјеката са широким спектром активности које се предузимају у циљу веће
безбједности ученика.
Форум овим путем одаје признање свим институцијама и појединцима који су
дали свој допринос за успјешан и безбједан почетак школске године и закључује да је
веома важно и корисно набројане активности спроводити у континуитету током цијеле
године.
4. Новоидентификовани проблеми
Није било пријављених чланова Форума по овој тачки дневног реда.
5.Остала питања
А) Припрема за опште изборе:
Уводно излагање на тему предстојећих општих избора дао је Жељко Шкондрић,
предсједник Градске изборне комисије. Он је нагласио да ће се избори на подручју
града Приједора обавити на око 130 редовних бирачких мјеста и путем 3 мобилна
тима, а да је у бирачки списак уписано 84.000 бирача од чега око 3000 гласа путем
поште. Напоменуо је да су створени сви потребни услови за изборе, да су
дефинисана сва гласачка мјеста,
формирани гласачки одбори, именовани
посматрачи и спроведене прописане обуке и провјере знања. Истакао је добру
сарадњу са ЦЈБ и прецизирао активности које ће се заједнички спроводити на дан
избора и након избора све до преузимања цјелокупног изборног материјала од
стране Централне изборне комисије. Што се тиче процеса предизборне кампање
констатовао је да до сада нема пријава кршења правила и процедура.
Инђић Зоран је рекао да ће на дан избора на сваком бирачком мјесту бити
обезбјеђено присуство најмање једног полицајца, а да су активности полиције
прецизиране и на обезбјеђењу изборног материјала прије почетка избора, као и
његовог чувања након завршетка избора.
Милан Гламочанин рекао је да је неопходно максимално уозбиљити одговорност
бирачких одбора, а посебно предсједника као најодговорнијег појединца, како би се
обезбједила максимална транспарентност изборног процеса и предупредили
непотребни коментари и сумње које се по правилу појављују након избора и то од
стране оних који нису задовољни резултатима избора.
Вујмиловић Милорад је рекао да је комунална полиција предузела активности на
контроли постављања плакатаа и да ће санкционисати све оне који не буду
поштовали прописе у вези са плакатирањем на недозвољеним мјестима.
Драшко Ђенадија је констатовао да је изборни процес добро започео, да нису за
сада регистрована кршења изборних правила и предложио да Форум јавно позове
све политичке субјекте на поштивање изборног закона, да се избјегава међусобно
вријеђање политичких актера и спријечи сваки евентуални покушај насилничког
понашања, јер Приједор као град , због до сада уложених напора и постигнутих
добрих односа и резултата то и заслужује, што је прихваћено од свих чланова
Форума.

Б ) Инцидент на објекту градске џамије:
Уводно излагање по овом питању дао је Зоран Инђић испред Центра јавне
безбједности Приједор. Он је нагласио да се поменути догађај десио дана 14.09.2014.
године у 23,30 часова у ул. Краља Петра Ослободиоца. У овом инциденту који је
уследио након одигравања финалне утакмице свјетског првенства у кошарци , група
видно пијаних младића кретала се поменутом улицом када се један од њих издвоио од
групе и разбио 2 прозора на објекту градске џамије у Приједору. Брзом акцијом
припадника полиције ово лице је идентификовано и приведено те је над њим
спроведена криминалистичка обрада и надлежном тужилаштву предан одговарајући
извјештај о почињеном кривичном дјелу.
Након дискусије више чланова Форума донесен је слиједећи закључак Форума.
„ Форум за безбједност заједнице града Приједора осуђује вандалски чин скрнављења
објекта градске џамије и позива институције система за доследну примјену закона. „
Ц ) Информација о одржаној обуци за жртве насиља у породици:
Информацију по овој активности Форуму је саопштио Инђић Зоран. Он је
нагласио да је ова активност дио пројекта који траје већ годину дана, а спроведена је
дана 13.09.2014. године у хотелу Атлантис у Приједору у организацији мреже жена
МУП-а РС и Амерчке амбасаде. Обуком је било обухваћено 14 жена жртава насиља у
породици. Истакнут је добар ниво увезаности релевантних институција у брзом
реаговању у случају насиља у породици на подручју града Приједора, што је више пута
до сада истицано као добар примјер дјеловања од стране различитих домаћих и
међународних институција које прате ову проблематику. Наглашена је потреба веће
подршке жртвама када је у питању правна помоћ жртвама у даљем процесуираљу
насилника , убрзању процедура када је у питању развод брака и диоба имовине између
супружника.
Форум је позитивно оцјенио ову активност и даје своју пуну подршку
субјектима, потписницима протокола о сарадњи у овој области на даљем унапређењу
достигнутог нивоа дјеловања на овим питањима.
Д ) Поплаве у септембру :
Информацију о стању и предузетим мјерама за вријеме септембарских поплава
присутнима је презентовао Драшко Ђенадија испред Одсјека за цивилну заштиту.
Услед интензивних падавина на сливном подручју ријеке Сане и на подручју
града Приједора у времену од 01.- 09.септембра 2014. године дошло је до наглог раста
водостаја ријеке Сане и плављења дијела насеља Тукови и Рашковац на подручју града
Приједора.
Максимални водостај ријеке Сане достигнут је дана 05.09.2014 године и
износио је 438 цм. На овом нивоу водостаја дошло је до прекида саобраћаја на путном
правцу за насеље Бишћане. На подручју МЗ Тукови и Рашковац током ове поплаве
било је заплављено око 80 стамбених објеката.
Дана 08.09.2014. године дошло је до пада водостаја када је од стране Градског
штаба за ванредне ситуације стављен ван снаге проглашени први степен приправности
заштите од поплава на подручју града Приједора.

Иако је дошло до пада водостаја и повлачења плавних вода у периоду од 08. до
10. септембра од стране Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске је
Градоначелнику града Приједора и Одсјеку цивилне заштите достављен извјештај и
упозорење да се у периоду од 10. до 13. септембра очекују интензивне падавине у
западном дијелу Републике Српске – у сливу ријека Уне и Сане . У наведеном
временском периоду у западном дијелу Републике Српске којем дјелимично припада и
слив ријеке Сане предвиђене су се падавине кише од 80 литара а понегдје је могуће и
100 литара кише по метру квадратном. На бази оваквих предвиђања Градоначелник
града Приједора је утврдио мјере превентивне заштите и ставио у приправност све
субјекте заштите и спасавања и обавезао их на приправност и припрему за спровођење
мјера заштите од поплава.
Дана 12.09.2014 године водостај ријеке Сано достигао је 420 цм (19,30 часова).
Градски штаб за ванредне ситуације прогласио је први степен приправности заштите
од поплава на подручју града Приједора. Водостај Сане је дана 14.09.2014.год (12,30
часова) достигао ниво од 460 цм када је Градски штаб за ванредне ситуације прогласио
ванредно стање заштите од поплава на подручју града Приједора а субјекти заштите и
спасавања и јавна предузећа и установа и становништво су спроводили мјере заштите
од поплава. Истог дана водостај ријеке Сане је достигао максимални ниво од 475 цм
након чега је наступио период стагнације и пада водостаја. Дана 15.09.2014. године
водостај ријеке Сане је пао испод нивоа редовне одбране од поплаве (360 цм) те је
Градски штаб за ванредне ситуације ставио ван снаге Одлуку о проглашењу ванредног
стања заштите од поплава на подручју града Пријeдора .
Преглед активности ангажованих субјеката заштите:
У периоду прекорачења критичног нивоа водостаја ријеке Сане и плављења
дијела насеља Тукови ,Рашковац и Гомјеница реализоване су сљедеће мјере и
активности:
.
1. Територијална ватрогасна јединица је ангажовала људство и капацитете чамце и другу опрему на превозу становништва из поплављених стамбених објеката
према указаним потребама. Tакође су предузете активности на испумпавању воде из
подрумских просторија и других стамбених објеката, пружању помоћи становништву
при санирању стања и приступа објектима и друго.
2. По закључцима Градског штаба за ванредне ситуације путем Oделења за
стамбено комуналне послове ангажована је грађевинска механизације и извршени
радови на критичним тачкама ради спречавања продора плавних вода и дијелове
насења Тукови, Рашковац и Гомјеница, Врбице и Чиркин Поље и то:
- Извршено је постављање привременог насипа на ријеци Сани у зони насеља
Тукови у дужини од 600 м.
- Извршено је постављање привременог насипа у зони МЗ Рашковац и Коврлије
у дужини од 600 м.
- Извршено је просијецање насипа у насељу Гомјеница ради омогућвања
отицања плавних вода у ријеку Милошевицу
- Извршено је постављеног привременог насипа на ријеци Сани у зони Жегера
у дужини од 40 м.
- Извршено је постављање привременог насипа на ријеци Сани у ул
Партизанска код водостанице

- Извршено је постављање насипа у зони насеља Гомјеница у зони обалоутврде
рибњака Саничани ради спречавања прелијевања воде из рибњака Саничани у насеље
Гомјеница.
- Извршено је насипање материјала у насељу Врбице ради спречавања уласка
плавних вода у стамбене објекте.
- Употреба грађевинске механизације на отклањању уског грла у каналу Јаруга у
насељу Чиркин Поље ради повећења протока и заштите од излијевања плавних вода у
зону насеља за инвалиде.
3. ЈП „Водовод“ Приједор је предузео мјере појачаног хлорисања и друге
неопходне санитарно техничке мјере с обзиром на потенцијалну опасност продора
плавних вода у извориште.
4. Дом здравља Приједор-Хигијенско епидемиолошка служба је предузела мјере
појачане контроле резидуалног хлора и укупне санитарне контроле стања квалитета
воде за пиће из изворишта у Туковима.
5. Од стране Дома здравља Приједор ТВЈ Приједор, АД «Комуналне услуге», ЈП
Водовод као и од становништва предузете су потребне мјере за асанацију стања и
отклањању посљедица поплаве у зонама и насељима која су била захваћена поплавом.
Спроведене су мјере чишћења и дезинфекције стамбенихи и других површина које су
биле поплављене. Вршено је испумпавање воде из бунара као и њихова дезинфекција
као и појачано чишћење и одвоз отпадних материје из зона које су биле захваћене
поплавом.
6. Надлежни органи Центра јавне безбједности Приједор су остварили појачану
контролу одвијања саобраћаја на дијелу пута Приједор- Бишћани и другим путним
правцима и вршили преусмјеравање саобраћаја на алтернативне путне праваце у
насељеним мјестима гдје је дошло до пресијецања путних комуникација
7. Одсјек цивилне заштите је редовно пратио стање водостаја, налагао
надлежним субјектима потребне мјере заштите донесене од стране Градоначелника
града Приједор, вршио координацију активности међу субјектима и остварио сталну
размјену информација са сусједним општинама Сански Мост , Нови Град као и са
надлежним Републичким органима те на основу стања а према присутним проблемима
и потребама предлагао Начелнику града Приједора доношење и предузимање мјера
заштите од поплава.
8. Од стране Одсјека цивилне заштите редовно су достављани извјештаји о
постојећем стању и предузетим мјерама заштите и спашавања, Градоначелнику града
Приједора, Републичкој управи цивилне заштите и другим надлежним органима.
9. Такође је путем медијских кућа које егзистирају на подручју града Приједора
од стране Одсјека цивилне заштите и других надлежних субјеката благовремено
обавјештавано становништво и јавност о стању и предузетим мјерама заштите од
поплава.
Од изузетно важног значаја у ситуацији угрожености од поплава подручја
града Приједора
била је
добро координисана активност
на информисању
становништва од стране члана Градског штаба задуженог за односе са медијима који је
остварио добру сарадњу са локалниим медијјима ( ИТЦ Приједор ), као и осталим
медијима, који су дали значајан допринос у благовременом информисању грађана o
стању и мјерама заштите у вријеме појаве поплаве.

Приједлог мјера :
1. Извести санацију насипа на лијевој обали канала Берек у зони Старог града и
уградњу одговарајућих клапни на испустима из овог насеља.

Приликом пораста водостаја ријеке Сане изнад 440 цм вода се због недостатка
одговарајућих клапни на цијевним испустима кроз исте враћа у насеље и преко шахтова
започиње плављење ове зоне. Такође, даљим растом водостаја долази до прелијевања
воде из канала Берек преко насипа при чему се директно плави простор старог града и
угрожавају комуникације и стамбени и помоћни објекти у овом насељу.
2. Извршити санацију испуста на рибњаку Саничани, као и санацију оштећења
на земљаним обалоутврдама рибњака према ријеци Гомјеници.
Увидом у стање инфраструктуре и водозаштитних објеката у зони рибњака Саничани
уочена су оштећења на главном испусту који је напукао и пропуштајући воду врши ерозију
земљане обалоутврде. Такође на више мјеста у зони обалоутврде према ријеци Гомјеници
уочене се видљиве ерозије које су настале као последица дјеловања процједних вода из
рибњака и које ако се не санирају могу перспективно проузроковати већа оштећења и
неконтролисано пропуштање воде из рибњака. Предложени радови на санацији су обавеза
власника рибњака Саничани.
3. У сарадњи са надлежним републичким органима сагледати могућност заштите
од плављења дијела магистралног пута Приједор – Сански Мост у зони мјеста
Жегер.
У условима повећаног водостаја ријеке Сане на нивоу од 460 цм долази до плављења
дијела магистралног пута на локацији Жегер на мјесту гдје се у ријеку Сану улијева мањи
поток. Изградњом једне кратке обалоутврде дужине око 30 м на лијевој обали ријеке Сане
спријечила би се ова појава и неби долазило до непотребних прекида саобраћаја на овој висини
водостаја ријеке Сане.
4. Интензивирати активности на реализацији мјера предложених у Извјештају о
мајским поплавама усвојеном од стране Скупштине града Приједора.
Скупштина Града Приједора је на сједници од 25.06.2014. год донијела Закључак о
усвајању Информације о стању и мјерама санације од поплава на подручју града Приједора у
периоду од 15.05. до 08.06.2014. године. У поменутој Информацији предложен је низ мјера које
је потребно предузети како би се смањио ризик од поплава на подручју града Приједора.

Констатовано је да су органи и институције локалне заједнице спремно и
организовано одговориле на шесте по реду поплаве на подручју града Приједора и
захваљујући изградњи привремених насипа спасили од плављења велик број
стамбених, пословних и помоћних објеката у зонама плављења.
Састанак Форума за безбједност завршен је у 14,30 часова.

Записник сачинио:
Драшко Ђенадија

Предсједавајућа Форума
Сања Муњиза с.р.

