Број: 04/21
Записник са сједнице Форума за безбједност заједнице града Приједора одржане у
Великој сали Градске управе дана 15.09.2021. године, са почетком у 13:00 часова
Присутни:
Вања Дејановић – ЈЗУ Дом здравља Приједор ЦЗМЗ и предсједавајућа Форума, Драшко
Ђенадија – Градска управа Приједор Цивилна заштита и замјеник предсједавајуће
Форума, Александра Попић – ОСЦЕ Мисија у БиХ (Бања Лука), Зоран Инђић –
Полицијска управа Приједор, Раденко Петрић – Градска управа ТВСЈ Приједор, Миле
Дошеновић - ПУ Приједор ПС Приједор И, Дејан Вујчић – ПУ Приједор ПС за БС,
Госпа Сајак Штиковац – ЈУ Центар за социјални рад Приједор, Младен Босанчић –
Градска управа Приједор Комунална полиција, Даворин Шикман – Арцелор Митал
Приједор, Миланка Егић – ПУ Приједор ПС Приједор 2, Томислав Блаха – Чешка
бесједа Приједор, Срђан Шобот – Омладински савјет града Приједора, Драгица
Јанковић – Градска управа Приједор Одсјек за мјесне заједнице и секретар Форума.
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1. Увод и поздравна ријеч предсједавајуће
Предсједавајућа Форума Вања Дејановић поздравила је све присутне чланове Форума
и госте и прочитала приједлог дневног реда који је једногласно усвојен.
2. Усвајање записника са прошлог састанка
Предсједавајућа је укратко препричала записник са прошлог састанка од 24.06.2021.
године и дала га на расправу. Примједби није било и исти је једногласно је усвојен.
3. Реализација активности субјеката у вези са почетком школске године
О активностима у вези са почетком школске године упознао нас је Дејан Вујчић испред
ПС за БС Приједор. Поводом почетка нове школске године и чињенице да у саобраћају
почиње да самостално учествује један одређени број ученика, полицијски службеници
су извршили анализу стања безбједности саобраћаја на подручју путне мреже града
Приједора. С тим у вези, утврђено је да се стање за првих седам мјесеци 2021. године
може оцијенити као задовољавајуће, а што је видљиво из слиједећих аналитичких
показатеља. Посматрајући период од првих 7 мјесеци 2021. године у односу на
упоредни период 2020. године евидентно је смањење укупног броја саобраћајних
незгода за 27 СН или 9,09% у односу на исти период претходне године (270 СН у 2021.
у односу на 297 у 2020. години). Дошло је до смањења броја саобраћајних незгода са
посљедицама по лица за 15 СН или 16,12%, као и саобраћајних незгода са материјалном
штетом за 12 СН или 5,88%. Такође, дошло је до смањења броја саобраћајних незгода
са лакше повријеђеним лицима за 18 СН или 23,37% (59 СН у 2021. у односу на 77 СН
у 2020.). Када посматрамо укупан број настрадалих лица можемо видјети да је и у том
сегменту остварено побољшање, јер је укупан број настрадалих лица смањен за 22 лица
или 18,18% (99 лица у 2021. години у односу на 121 лице у 2020. години). Негативан
показатељ у укупном збиру саобраћајних незгода је тај да је дошло до повећања броја
саобраћајних незгода са погинулим лицима за двије СН или 66,66%, (5 СН у 2021. у
односу на 3 у 2020. години), као и повећање броја саобраћајних незгода са тешко
повријеђеним лицима за једну СН или 7,69% (14 СН у 2021. у односу на 13 у 2020.
години).
У структури настрадалих учесника у СН на станичном подручју, на првом мјесту по
заступљености налазе се возачи П/А (5 лица - 2 пог. 3 ТТП). Затим су уједначене остале
категорије гдје се убрајају бициклисти (3 лица - 1 пог., 2ТТП), сувозачи (3 ТТП), возачи
мотоцикла (3 ТТП) и путници (3 ТТП). У структури настрадалих са најтежим
посљедицама по лица имамо по 1 бициклисту и 1 возача четвороцикла, од којих су оба
из старосне категорије - дијете.
Што се тиче пјешака, у току првих седам мјесеци ове године евидентирано је 5 пјешака
који су учествовали у саобраћајним незгодама. То је смањење у односу на исти период
прошле године за 6 пјешака мање или 54,54%. Када упоредимо степен задобијених
повреда долазимо до закључка да је смртно страдао 1 пјешак као и прошле године, с
тим да је један пјешак мање задобио ТТП, а 5 пјешака мање ЛТП.

У току 2020. и 2021. године није било евидентираних саобраћајних незгода у којој су
страдали ђаци, а која су се догодиле приликом одласка или доласка ученика у школу.
Полицијски службеници поступају у складу са наложеним мјерама рада, те у периоду
почетка школске године спроводе планску акцију „Заштитимо дјецу у саобраћају“
приликом које кроз редовне послове и задатке организују своје присуство у близини
школа како би на превентиван начин, али и репресивним дјеловањем побољшали још
више безбједност дјеце у саобраћају, те смањили појаве које би довеле до нежељених
посљедица по ученике, али и друге учеснике у саобраћају.
Полицијски службеници су у својим превентивним активностима извршили обилазак
комплетне путне мреже, са посебним освртом на путну комуникацију у близини школа,
те извршили преглед исте и установили који су то недостаци који би се требали
отклонити да би се побољшала безбједност ученика на путу од куће до школе и
обрнуто. С тим у вези утврђено је да би у близини школе „Петар Кочић“ било потребно
обновити вертикалну сигнализацију која је већим дијелом нечитљива и невидљива због
разних наљепница облијепљених по саобраћајним знаковима, такође потребно и
додатно обновити хоризонталну сигнализацију, као и извршити орезивање грана стабла
које се налази на раскрсници улица 1. маја и Братства и Јединства, а који битно
умањују прегледност и постављене саобраћајне знакове. У Улици Бранислава Нушића
у близини школе „Д. Максимовић“ је потребно обновити постојећу хоризонталну
сигнализацију, те поставити саобраћајне знакове „Дјеца на путу“ и „Ограничење брзине
на 30 км/х“. У Улици Симе Мрђе у мјесту Тукови у близини подручног одјељења
школе „Д. Обрадовић“, потребно је поставити одговарајућу хоризонталну и вертикалну
саобраћајну сигнализацију. У улицама Светосавска и Николе Пашића у близини
средњошколског центра обновити хоризонталну саобраћајну сигнализацију и по
могућности поставити саобраћајне знакове „ограничење брзине на 30 км/х“ из свих
праваца. Везано за ове уочене недостатке дана 31.08.2021. године упућен је акт
Градској управи, надлежном Одјељењу за саобраћај, комуналне послове и заштиту
животне средине и имовинско-стамбене послове ради предузимања мјера из њихове
надлежности, а све са циљем да се наведени недостаци отклоне.
Прије самог почетка нове школске године припадници полиције ПУ Приједор су
заједно са другим субјектима и то: представницима школа, као и представницима АМС
РС и удружења превозника одржали састанак на којем су изнесени до тада утврђени
проблеми што се тиче кретања дјеце - ученика у саобраћају као и проналажење
адекатних ријешења за исте и даљи рад у унапријеђењу безбједности кретања дјеце на
путу до школе и повратка истих кући.
У ранијем периоду, а у склопу провођења акције „Заштитимо дјецу у саобраћају“,
радници полиције су вршили посјете школама са циљем едукације најмлађих ученика
на који начин се понашати и како безбједно учествовати у саобраћају. С обзиром на
тренутну епидемиолошку ситуацију и мјере које су препоручене од стране Института
за јавно здравство, као и након обављеног разговора са директорима и педагозима
основних школа ова активност је ове, као и прошле године изостала, истакао је Вујчић.

4. Проблематика држања паса без адекватног надзора
Миле Дошеновић испред ПС Приједор И упознао је присутне са проблемом које су
МУП и ПУ Приједор идентификовали у последње вријеме, а односи се на контролу
држања и извођења опасних животиња на јавна мјеста и санкционисања у случају
непоступања по законским прописима који регулишу ову област
На подручју града Приједора у последњем периоду је идентификован проблем појаве
паса луталица, те непридржавања законских прописа од стране власника паса, а који се
тичу држања опасних животиња под надзорм, те њиховог начина извођења на јавна
мјеста. Само у току 2020. у првих осам мјесеци 2021. године евидентирано је петнаест
случајева у којима власници нису опасне животиње држали под надзором, односно у
којима је дошло до напада од стране животиња према грађанима. Најтежи случај је
евидентиран у јуну 2020. године када је пас „ротвајлер“, напао малољетну дјевојчицу,
те јој том приликом нанио тешке тјелесне повреде. Поступајући тужилац је ово дјело
окарактерисао као КД „Изазивање опште опасности“, прописано чланом 394 КЗРС.
У вези са наведеном проблематиком Полицијска управа Приједор је дана 10.09.2021.
године организовала састанак, гдје су поред представника полиције учествовали и
представници Одсјека за инспекцијске послове Градске управе, ловачког удружења
„Мраковица“, Комуналног предузећа, Удружења за заштиту животиња. Током састанка
су разјашњени начини поступања и надлежност у појединим конкретним ситуацијама.
У циљу унапријеђења стања у овој области Министартство унутрашњих послова
Републике Српске планира провођење појачаних мјера и активности те су све
полицијске станице сачиниле планове поступања.
Овом приликом подсјећамо грађане власнике паса и других опасних животиња, да је
Законом о јавном реду и миру ова област прописана чланом 30, те да је за
непридржавање одредаба овог закона прописана новчана казна у износу 300 до 900 КМ.
Имајући у виду да је почела нова школска година и да је самим тим и повећано кретање
дјеце школског узраста и њихово присуство на јавним површинама, апелујемо на све
власнике кућних љубимаца и опасних животиња да поштују прописе који регулишу
начин држања кућних љубимаца и опасних животиња, те да приликом извођења кућних
љубимаца на јавна мјеста воде рачуна да не би дошло до угрожавања грађана, истакао
је Дошеновић.
Чланови Форума су мишљења да би се у наредном периоду требао наћи адекватан
простор и отворити парк за кућне љубимце.
5. Новоидентификовани проблеми
Миланка Егић је испред ПС Приједор 2 упознала присутне са проблемима везаним за
рушевне / девастиране објекте који се налазе на подручју Урија у Козарској улици.
Проблем представља „Палин“ објекат који је у рушевном стању и представља опасност
за пролазнике, за дјецу која иду у школу. Поред тог објекта постоје и појединачне куће
које представљају опасност. Објекте је потребно оградити и поставити упозорења од
опасности.

Миле Дошеновић испед ПС Приједор И навео је проблем да бројни грађани упућују
жалбе полицији на прегласну музику из угоститељских објеката и након 22.00 часа.
Дошеновић је навео да је проблем интензивиран почев од попуштања епидемиолошких
мјера, да је велики притисак грађана на полицију да зову и по неколико пута током
ноћи, а да је питање више у надлежности инспекције. Полиција излази на терен и
констатује да се музика чује и до пола 2 иза поноћи у стамбено-пословном објекту, а
иза 22.00 часа се не би смјела чути. Тад полиција долази до баријере, због недовољно
прописа који то треба да уреде, рекао је Дошеновић. Он је појаснио да су чланом 15.
Закона о јавном реду и миру прописане казне у распону од 400 до 9.000 КМ за
узнемиравање грађана буком, да судски поступци по прекршајним налозима трају и до
годину дана, а да се у међувремену кршење јавног реда и мира буком константно
понавља. „Локална заједница нема пропис о мјерењу буке, какав, на примјер, има
Бањалука, нити инспекција има апарат који мјери ниво буке, такозвани букомјер.
Такође би било корисно да се за оне који учестало крше прописе из ове области постоји
могућност привремене забране дјелатности. Ми морамо успоставити јавни ред и мир,
али морамо моћи доказати кршење, а то је немогуће ако су пријаве анонимне, јер онда
немамо оштећену страну“, додао је Дошеновић.
Замјеник начелника ПУ Приједор Зоран Инђић констатовао је да су прекомјерна бука и
прекорачење радног времена угоститељских објекта проблем који се константно
понавља и да се то може зауставити додатном регулативом, а потом и досљедном
примјеном прописа. „Мени смета да се све адресира полицији. Ако је у овој области
надлежност инспекције кудикамо већа, то до грађана не допире, грађанима је увијек
полиција крива. Треба сви да имамо комуникацију с грађанима да не долази до оваквих
ситуација. Ми грађанима служимо и ми смо и највише на удару, а често нисмо само ми
надлежни нити можемо сами“, рекао је Инђић. Он је подсјетио да је у Приједору још
2003. године основан овај Форум на идеји да се мора развијати свијест да и грађани и
сви други субјекти преузму одговорност за безбједност у заједници, а не искључиво
полиција.
Александра Попић из правног тима бањалучке канцеларије Мисије ОЕБС-а у БиХ
понудила је помоћ и подршку ове организације у рјешавању питања заштите од буке
будући да је оно од интереса за ширу друштвену заједницу. „Велики је терет на
полицији, а одговорност треба да преузме и локална заједница“, поручила је Попићева.
Осим полицији, грађани Приједор на буку из угоститељских објеката често се жале и
комуналној полицији и инспекцији, као и путем е-сервиса Градске управе „48 сати“.
Ова област дјелимично је уређена Одлуком о одређивању радног времена и извођењу
музичких и других садржаја у угоститељским објектима на подручју града Приједора
из 2014. године.
Форум за безбједност у заједници је савјетодавно тијело које чине представници 30-ак
институција, организација, установа и предузећа који се састају свака два мјесеца,
анализирају стање безбједности и дају препоруке.
Чланови Форума за безбједност заједнице града Приједора затражили су од градске
власти да додатно регулишу заштиту од буке, будући да бројни грађани на различите
адресе упућују жалбе на прегласну музику из угоститељских објеката и након 22.00
часа.

7. Остала питања
Информацију о тренутној епидемиолошкој ситуацији на подручју града Приједора
члановима Форума саопштио је Драшко Ђенадија, замјеник предсједавајуће. Он је
рекао да је од почетка епидемије Корона вирусом на подручју града Приједора до сада
обољело 2.085 грађана. Тренутан број обољелих је 64, 1.895 лица се до сада опоравило,
а 126 лица је преминуло. Број лица у изолацији и под здравственим надзором је 356, а
из здравственог надзора је изашло укупно 8.386 лица. На Ковид одјељењу наше
болнице смјештена су 33 пацијента, од тога 20 из Приједора, 5 из Санског Моста, 2 из
Новог Града, 2 из Козарске Дубице, 2 из Оштре Луке и 2 из Костајнице. Што се тиче
процеса вакцинације до сада је 15.311 наших грађана вакцинисано првом дозом
вакцине, а другу дозу примило је 14.203 грађана. Стање у школама је за сада
задовољавајуће, има заражених ученика и просвјетних радника, они и њихови контакти
су у изолацији и постоје процедуре да се уколико дође до погоршања стања пређе на
алтернативне начине одвијања наставе, што се свакодневно прати и анализира од
стране надлежних. Генерално је присутан тренд пораста броја обољелих, како у ширем
окружењу, тако и код нас и неопходно је да се грађани у што већем проценту
вакцинишу.
Што се тиче активности на изради „Нацрта акционог плана превенције инцидената и
кривичних дјела почињених из мржње и предрасуда„ Ђенадија је упознао чланове
Форума да су у комисији формираној од стране Градоначелника заступљена два члана
Форума и да је комисија до сада урадила велики дио посла. Очекује се да ће овај Нацрт
бити финализиран до краја календарске године и од стране Одјељења за друштвене
дјелатности дат у процедуру за усвајање на Скупштини Града.
Такође, чланови Форума су упознати да је 05.07.2021. године реализована активност
промоције „Писма добродошлице“ за грађане из дијаспоре, што је једна од програмских
активности поменутог Плана превенције.
Ђенадија је на крају замолио све чланове Форума, представнике различитих
институција из нашег града, да интензивирају обраду статистичких података из својих
институција по елементима које је до сада пратио Форум, како би се до краја године
приступило финализирању „Стратешког безбједносног плана Форума за безбједност
заједнице града Приједор за период 2022 – 2026.“. Управо из тих података треба да се
препознају Стратешки циљеви и програмске активности којима ће се Форум бавити у
наредном периоду.
Форум је закључио да један број чланова овог тијела неоправдано изостаје са сједница
Форума, при чему на сједнице не долазе ни њихови замјеници. С тим у вези
препоручено је да се обаве додатни разговори у институцијама које делегирају своје
представнике у Форум како би се тренутно стање унаприједило.
Сједница је завршена у 14,30 часова
Записник сачинила: Драгица Јанковић
Предсједавајућа Форума
Вања Дејановић с.р.

Broj: 04/21
Zapisnik sa sjednice Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora održane u
Velikoj sali Gradske uprave dana 15.09.2021. godine, sa početkom u 13:00 časova

Prisutni:
Vanja Dejanović – JZU Dom zdravlja Prijedor CZMZ i predsjedavajuća Foruma, Draško
Đenadija – Gradska uprava Prijedor Civilna zaštita i zamjenik predsjedavajuće Foruma,
Aleksandra Popić – OSCE Misija u BiH (Banja Luka), Zoran Inđić –Policijska uprava
Prijedor, Radenko Petrić – Gradska uprava TVSJ Prijedor, Mile Došenović - PU Prijedor PS
Prijedor I, Dejan Vujčić – PU Prijedor PS za BS, Gospa Sajak Štikovac – JU Centar za
socijalni rad Prijedor, Mladen Bosančić – Gradska uprava Prijedor Komunalna policija,
Davorin Šikman – Arcelor Mital Prijedor, Milanka Egić – PU Prijedor PS Prijedor 2,
Tomislav Blaha – Češka besjeda Prijedor, Srđan Šobot – Omladinski savjet grada Prijedora,
Dragica Janković – Gradska uprava Prijedor Odsjek za mjesne zajednice i sekretar Foruma.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće;
Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka;
Realizacija aktivnosti subjekata u vezi sa početkom školske godine;
Problematika držanja pasa bez adekvatnog nadzora;
Novoidentifikovani problemi;
Ostala pitanja:
Trenutna epidemiološka situacija na području grada Prijedora;
Aktivnosti na izradi „Akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela
počinjenih iz mržnje i predrasuda 2022 -2026“;
Realizacija aktivnosti na promociji pisma dobrodošlice za građane iz dijaspore;
Pripreme za izradu Strateškog bezbjednosnog plana 2022 – 2026.

1. Uvod i pozdravna riječ predsjedavajuće
Predsjedavajuća Foruma Vanja Dejanović pozdravila je sve prisutne članove Foruma i goste i
pročitala prijedlog dnevnog reda koji je jednoglasno usvojen.
2. Usvajanje zapisnika sa prošlog sastanka
Predsjedavajuća je ukratko prepričala zapisnik sa prošlog sastanka od 24.06.2021. godine i
dala ga na raspravu. Primjedbi nije bilo i isti je jednoglasno je usvojen.
3. Realizacija aktivnosti subjekata u vezi sa početkom školske godine
O aktivnostima u vezi sa početkom školske godine upoznao nas je Dejan Vujčić ispred PS za
BS Prijedor. Povodom početka nove školske godine i činjenice da u saobraćaju počinje da
samostalno učestvuje jedan određeni broj učenika, policijski službenici su izvršili analizu
stanja bezbjednosti saobraćaja na području putne mreže grada Prijedora. S tim u vezi,
utvrđeno je da se stanje za prvih sedam mjeseci 2021. godine može ocijeniti kao
zadovoljavajuće, a što je vidljivo iz slijedećih analitičkih pokazatelja. Posmatrajući period od
prvih 7 mjeseci 2021. godine u odnosu na uporedni period 2020. godine evidentno je
smanjenje ukupnog broja saobraćajnih nezgoda za 27 SN ili 9,09% u odnosu na isti period
prethodne godine (270 SN u 2021. u odnosu na 297 u 2020. godini). Došlo je do smanjenja
broja saobraćajnih nezgoda sa posljedicama po lica za 15 SN ili 16,12%, kao i saobraćajnih
nezgoda sa materijalnom štetom za 12 SN ili 5,88%. Takođe, došlo je do smanjenja broja
saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima za 18 SN ili 23,37% (59 SN u 2021. u
odnosu na 77 SN u 2020.). Kada posmatramo ukupan broj nastradalih lica možemo vidjeti da
je i u tom segmentu ostvareno poboljšanje, jer je ukupan broj nastradalih lica smanjen za 22
lica ili 18,18% (99 lica u 2021. godini u odnosu na 121 lice u 2020. godini). Negativan
pokazatelj u ukupnom zbiru saobraćajnih nezgoda je taj da je došlo do povećanja broja
saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima za dvije SN ili 66,66%, (5 SN u 2021. u odnosu na
3 u 2020. godini), kao i povećanje broja saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima za
jednu SN ili 7,69% (14 SN u 2021. u odnosu na 13 u 2020. godini).
U strukturi nastradalih učesnika u SN na staničnom području, na prvom mjestu po
zastupljenosti nalaze se vozači P/A (5 lica - 2 pog. 3 TTP). Zatim su ujednačene ostale
kategorije gdje se ubrajaju biciklisti (3 lica - 1 pog., 2TTP), suvozači (3 TTP), vozači
motocikla (3 TTP) i putnici (3 TTP). U strukturi nastradalih sa najtežim posljedicama po lica
imamo po 1 biciklistu i 1 vozača četvorocikla, od kojih su oba iz starosne kategorije - dijete.
Što se tiče pješaka, u toku prvih sedam mjeseci ove godine evidentirano je 5 pješaka koji su
učestvovali u saobraćajnim nezgodama. To je smanjenje u odnosu na isti period prošle godine
za 6 pješaka manje ili 54,54%. Kada uporedimo stepen zadobijenih povreda dolazimo do
zaključka da je smrtno stradao 1 pješak kao i prošle godine, s tim da je jedan pješak manje
zadobio TTP, a 5 pješaka manje LTP.
U toku 2020. i 2021. godine nije bilo evidentiranih saobraćajnih nezgoda u kojoj su stradali
đaci, a koja su se dogodile prilikom odlaska ili dolaska učenika u školu.

Policijski službenici postupaju u skladu sa naloženim mjerama rada, te u periodu početka
školske godine sprovode plansku akciju „Zaštitimo djecu u saobraćaju“ prilikom koje kroz
redovne poslove i zadatke organizuju svoje prisustvo u blizini škola kako bi na preventivan
način, ali i represivnim djelovanjem poboljšali još više bezbjednost djece u saobraćaju, te
smanjili pojave koje bi dovele do neželjenih posljedica po učenike, ali i druge učesnike u
saobraćaju.
Policijski službenici su u svojim preventivnim aktivnostima izvršili obilazak kompletne putne
mreže, sa posebnim osvrtom na putnu komunikaciju u blizini škola, te izvršili pregled iste i
ustanovili koji su to nedostaci koji bi se trebali otkloniti da bi se poboljšala bezbjednost
učenika na putu od kuće do škole i obrnuto. S tim u vezi utvrđeno je da bi u blizini škole
„Petar Kočić“ bilo potrebno obnoviti vertikalnu signalizaciju koja je većim dijelom nečitljiva
i nevidljiva zbog raznih naljepnica oblijepljenih po saobraćajnim znakovima, takođe potrebno
i dodatno obnoviti horizontalnu signalizaciju, kao i izvršiti orezivanje grana stabla koje se
nalazi na raskrsnici ulica 1. maja i Bratstva i Jedinstva, a koji bitno umanjuju preglednost i
postavljene saobraćajne znakove. U Ulici Branislava Nušića u blizini škole „D. Maksimović“
je potrebno obnoviti postojeću horizontalnu signalizaciju, te postaviti saobraćajne znakove
„Djeca na putu“ i „Ograničenje brzine na 30 km/h“. U Ulici Sime Mrđe u mjestu Tukovi u
blizini područnog odjeljenja škole „D. Obradović“, potrebno je postaviti odgovarajuću
horizontalnu i vertikalnu saobraćajnu signalizaciju. U ulicama Svetosavska i Nikole Pašića u
blizini srednjoškolskog centra obnoviti horizontalnu saobraćajnu signalizaciju i po
mogućnosti postaviti saobraćajne znakove „ograničenje brzine na 30 km/h“ iz svih pravaca.
Vezano za ove uočene nedostatke dana 31.08.2021. godine upućen je akt Gradskoj upravi,
nadležnom Odjeljenju za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinskostambene poslove radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti, a sve sa ciljem da se
navedeni nedostaci otklone.
Prije samog početka nove školske godine pripadnici policije PU Prijedor su zajedno sa drugim
subjektima i to: predstavnicima škola, kao i predstavnicima AMS RS i udruženja prevoznika
održali sastanak na kojem su izneseni do tada utvrđeni problemi što se tiče kretanja djece učenika u saobraćaju kao i pronalaženje adekatnih riješenja za iste i dalji rad u unaprijeđenju
bezbjednosti kretanja djece na putu do škole i povratka istih kući.
U ranijem periodu, a u sklopu provođenja akcije „Zaštitimo djecu u saobraćaju“, radnici
policije su vršili posjete školama sa ciljem edukacije najmlađih učenika na koji način se
ponašati i kako bezbjedno učestvovati u saobraćaju. S obzirom na trenutnu epidemiološku
situaciju i mjere koje su preporučene od strane Instituta za javno zdravstvo, kao i nakon
obavljenog razgovora sa direktorima i pedagozima osnovnih škola ova aktivnost je ove, kao i
prošle godine izostala, istakao je Vujčić.

4. Problematika držanja pasa bez adekvatnog nadzora
Mile Došenović ispred PS Prijedor I upoznao je prisutne sa problemom koje su MUP i PU
Prijedor identifikovali u poslednje vrijeme, a odnosi se na kontrolu držanja i izvođenja
opasnih životinja na javna mjesta i sankcionisanja u slučaju nepostupanja po zakonskim
propisima koji regulišu ovu oblast

Na području grada Prijedora u poslednjem periodu je identifikovan problem pojave pasa
lutalica, te nepridržavanja zakonskih propisa od strane vlasnika pasa, a koji se tiču držanja
opasnih životinja pod nadzorm, te njihovog načina izvođenja na javna mjesta. Samo u toku
2020. u prvih osam mjeseci 2021. godine evidentirano je petnaest slučajeva u kojima vlasnici
nisu opasne životinje držali pod nadzorom, odnosno u kojima je došlo do napada od strane
životinja prema građanima. Najteži slučaj je evidentiran u junu 2020. godine kada je pas
„rotvajler“, napao maloljetnu djevojčicu, te joj tom prilikom nanio teške tjelesne povrede.
Postupajući tužilac je ovo djelo okarakterisao kao KD „Izazivanje opšte opasnosti“, propisano
članom 394 KZRS.
U vezi sa navedenom problematikom Policijska uprava Prijedor je dana 10.09.2021. godine
organizovala sastanak, gdje su pored predstavnika policije učestvovali i predstavnici Odsjeka
za inspekcijske poslove Gradske uprave, lovačkog udruženja „Mrakovica“, Komunalnog
preduzeća, Udruženja za zaštitu životinja. Tokom sastanka su razjašnjeni načini postupanja i
nadležnost u pojedinim konkretnim situacijama.
U cilju unaprijeđenja stanja u ovoj oblasti Ministartstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske
planira provođenje pojačanih mjera i aktivnosti te su sve policijske stanice sačinile planove
postupanja.
Ovom prilikom podsjećamo građane vlasnike pasa i drugih opasnih životinja, da je Zakonom
o javnom redu i miru ova oblast propisana članom 30, te da je za nepridržavanje odredaba
ovog zakona propisana novčana kazna u iznosu 300 do 900 KM.
Imajući u vidu da je počela nova školska godina i da je samim tim i povećano kretanje djece
školskog uzrasta i njihovo prisustvo na javnim površinama, apelujemo na sve vlasnike kućnih
ljubimaca i opasnih životinja da poštuju propise koji regulišu način držanja kućnih ljubimaca i
opasnih životinja, te da prilikom izvođenja kućnih ljubimaca na javna mjesta vode računa da
ne bi došlo do ugrožavanja građana, istakao je Došenović.
Članovi Foruma su mišljenja da bi se u narednom periodu trebao naći adekvatan prostor i
otvoriti park za kućne ljubimce.

5. Novoidentifikovani problemi
Milanka Egić je ispred PS Prijedor 2 upoznala prisutne sa problemima vezanim za ruševne /
devastirane objekte koji se nalaze na području Urija u Kozarskoj ulici. Problem predstavlja
„Palin“ objekat koji je u ruševnom stanju i predstavlja opasnost za prolaznike, za djecu koja
idu u školu. Pored tog objekta postoje i pojedinačne kuće koje predstavljaju opasnost. Objekte
je potrebno ograditi i postaviti upozorenja od opasnosti.
Mile Došenović isped PS Prijedor I naveo je problem da brojni građani upućuju žalbe policiji
na preglasnu muziku iz ugostiteljskih objekata i nakon 22.00 časa. Došenović je naveo da je
problem intenziviran počev od popuštanja epidemioloških mjera, da je veliki pritisak građana
na policiju da zovu i po nekoliko puta tokom noći, a da je pitanje više u nadležnosti
inspekcije. Policija izlazi na teren i konstatuje da se muzika čuje i do pola 2 iza ponoći u
stambeno-poslovnom objektu, a iza 22.00 časa se ne bi smjela čuti. Tad policija dolazi do
barijere, zbog nedovoljno propisa koji to treba da urede, rekao je Došenović. On je pojasnio
da su članom 15. Zakona o javnom redu i miru propisane kazne u rasponu od 400 do 9.000
KM za uznemiravanje građana bukom, da sudski postupci po prekršajnim nalozima traju i do

godinu dana, a da se u međuvremenu kršenje javnog reda i mira bukom konstantno ponavlja.
„Lokalna zajednica nema propis o mjerenju buke, kakav, na primjer, ima Banjaluka, niti
inspekcija ima aparat koji mjeri nivo buke, takozvani bukomjer. Takođe bi bilo korisno da se
za one koji učestalo krše propise iz ove oblasti postoji mogućnost privremene zabrane
djelatnosti. Mi moramo uspostaviti javni red i mir, ali moramo moći dokazati kršenje, a to je
nemoguće ako su prijave anonimne, jer onda nemamo oštećenu stranu“, dodao je Došenović.
Zamjenik načelnika PU Prijedor Zoran Inđić konstatovao je da su prekomjerna buka i
prekoračenje radnog vremena ugostiteljskih objekta problem koji se konstantno ponavlja i da
se to može zaustaviti dodatnom regulativom, a potom i dosljednom primjenom propisa. „Meni
smeta da se sve adresira policiji. Ako je u ovoj oblasti nadležnost inspekcije kudikamo veća,
to do građana ne dopire, građanima je uvijek policija kriva. Treba svi da imamo komunikaciju
s građanima da ne dolazi do ovakvih situacija. Mi građanima služimo i mi smo i najviše na
udaru, a često nismo samo mi nadležni niti možemo sami“, rekao je Inđić. On je podsjetio da
je u Prijedoru još 2003. godine osnovan ovaj Forum na ideji da se mora razvijati svijest da i
građani i svi drugi subjekti preuzmu odgovornost za bezbjednost u zajednici, a ne isključivo
policija.
Aleksandra Popić iz pravnog tima banjalučke kancelarije Misije OEBS-a u BiH ponudila je
pomoć i podršku ove organizacije u rješavanju pitanja zaštite od buke budući da je ono od
interesa za širu društvenu zajednicu. „Veliki je teret na policiji, a odgovornost treba da
preuzme i lokalna zajednica“, poručila je Popićeva.
Osim policiji, građani Prijedor na buku iz ugostiteljskih objekata često se žale i komunalnoj
policiji i inspekciji, kao i putem e-servisa Gradske uprave „48 sati“.
Ova oblast djelimično je uređena Odlukom o određivanju radnog vremena i izvođenju
muzičkih i drugih sadržaja u ugostiteljskim objektima na području grada Prijedora iz 2014.
godine.
Forum za bezbjednost u zajednici je savjetodavno tijelo koje čine predstavnici 30-ak
institucija, organizacija, ustanova i preduzeća koji se sastaju svaka dva mjeseca, analiziraju
stanje bezbjednosti i daju preporuke.
Članovi Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora zatražili su od gradske vlasti da
dodatno regulišu zaštitu od buke, budući da brojni građani na različite adrese upućuju žalbe na
preglasnu muziku iz ugostiteljskih objekata i nakon 22.00 časa.
7. Ostala pitanja
Informaciju o trenutnoj epidemiološkoj situaciji na području grada Prijedora članovima
Foruma saopštio je Draško Đenadija, zamjenik predsjedavajuće. On je rekao da je od početka
epidemije Korona virusom na području grada Prijedora do sada oboljelo 2.085 građana.
Trenutan broj oboljelih je 64, 1.895 lica se do sada oporavilo, a 126 lica je preminulo. Broj
lica u izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 356, a iz zdravstvenog nadzora je izašlo
ukupno 8.386 lica. Na Kovid odjeljenju naše bolnice smještena su 33 pacijenta, od toga 20 iz
Prijedora, 5 iz Sanskog Mosta, 2 iz Novog Grada, 2 iz Kozarske Dubice, 2 iz Oštre Luke i 2 iz
Kostajnice. Što se tiče procesa vakcinacije do sada je 15.311 naših građana vakcinisano
prvom dozom vakcine, a drugu dozu primilo je 14.203 građana. Stanje u školama je za sada
zadovoljavajuće, ima zaraženih učenika i prosvjetnih radnika, oni i njihovi kontakti su u

izolaciji i postoje procedure da se ukoliko dođe do pogoršanja stanja pređe na alternativne
načine odvijanja nastave, što se svakodnevno prati i analizira od strane nadležnih. Generalno
je prisutan trend porasta broja oboljelih, kako u širem okruženju, tako i kod nas i neophodno
je da se građani u što većem procentu vakcinišu.
Što se tiče aktivnosti na izradi „Nacrta akcionog plana prevencije incidenata i krivičnih djela
počinjenih iz mržnje i predrasuda„ Đenadija je upoznao članove Foruma da su u komisiji
formiranoj od strane Gradonačelnika zastupljena dva člana Foruma i da je komisija do sada
uradila veliki dio posla. Očekuje se da će ovaj Nacrt biti finaliziran do kraja kalendarske
godine i od strane Odjeljenja za društvene djelatnosti dat u proceduru za usvajanje na
Skupštini Grada.
Takođe, članovi Foruma su upoznati da je 05.07.2021. godine realizovana aktivnost
promocije „Pisma dobrodošlice“ za građane iz dijaspore, što je jedna od programskih
aktivnosti pomenutog Plana prevencije.
Đenadija je na kraju zamolio sve članove Foruma, predstavnike različitih institucija iz našeg
grada, da intenziviraju obradu statističkih podataka iz svojih institucija po elementima koje je
do sada pratio Forum, kako bi se do kraja godine pristupilo finaliziranju „Strateškog
bezbjednosnog plana Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedor za period 2022 –
2026.“. Upravo iz tih podataka treba da se prepoznaju Strateški ciljevi i programske aktivnosti
kojima će se Forum baviti u narednom periodu.
Forum je zaključio da jedan broj članova ovog tijela neopravdano izostaje sa sjednica
Foruma, pri čemu na sjednice ne dolaze ni njihovi zamjenici. S tim u vezi preporučeno je da
se obave dodatni razgovori u institucijama koje delegiraju svoje predstavnike u Forum kako bi
se trenutno stanje unaprijedilo.
Sjednica je završena u 14,30 časova
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