
 
 

 

Записник са састанка Форума за безбједност заједнице града Приједора, одржаног 

у Великој сали градске управе, 06.12.2012. године, са почетком у 13:00 часова 

 

 

 

Присутни: 

 

Драшко Ђенадија – Предсједник Форума; Инђић Зоран – ПС Приједор II СЈБ Приједор; 

Дамир Кајтез – координатор РПЗ СЈБ Приједор; Душко Топић – ПС за безбједност 

саобраћаја; Рада Карајица – Невладин сектор; Раде Алексић - Служба за мјесне 

заједнице; Синиша Обрадовић – Дом здравља Приједор; Крнета Мирослав – Комунална 

полиција; Миленко Ђукановић – Служба за инспекцијски надзор; Адриана Сајак - 

Служба за инспекцијски надзор; Сања Муњиза – Актив директора основних школа; 

Драгица Вукмир Вујаковић – Општа болница; Томислав Блаха – Удружење чеха; 

Здравко Остојић – Одјељење за друштвене дјелатности; Драгица Чађо – Центар за 

социјални рад; Драшко Мармат – Служба за инспекцијски надзор; Стојић Јанко – ТВЈ 

Приједор; Драгица Јанковић - Служба за мјесне заједнице. 

 

 

 

Дневни ред: 

 

1. Уводна ријеч и поздрав предсједавајућег; 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка; 

 

3. Злоупотреба пиротехничких средстава и ватреног оружја; 

 

4. Рад угоститељских објеката и точење алкохола малољетним лицима; 

 

5. Новоидентификовани проблеми; 

 

6.  Избори предсједавајућег Форума и члана Савјета за безбједност.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Увод и поздравна ријеч предсједавајућег 

 

Предсједавајући Форума Драшко Ђенадија поздравио је све присутне,  зажелио им 

добродошлицу, те прочитао приједлог дневног реда. Исти је једногласно усвојен и није 

било приједлога и сугестија за његову измјену. 

 

 

2. Усвајање записника са прошлог састанка 

 

Записник са прошлог састанка Форума је усвојен.  

 

 

3. Злоупотреба пиротехничких средстава и ватреног оружја 

 

Дамир Кајтез је, обзиром на предстојеће празнике и употребу пиротехничких средстава 

и ватреног оружја, упознао присутне са превентивном кампањом  коју спроводи МУП 

РС. С тим у вези планирана је појачана контрола полиције у сарадњи са надлежним 

службама града Приједора како би се спријечила незаконита употреба пиротехничких 

средстава и ватреног оружја. Кајтез је нагласио да ће наредних дана посјетити 

надлежне службе како би конкретизовали сарадњу. 

 

Миленко Ђукановић је најавио појачану контролу Службе за инспекцијски надзор на 

свим продајним пунктовима који врше продају пиротехничких средстава да се утврди 

законитост продаје, као и коме се продају пиротехничка средства. 

 

На сједници Форума закључено је да се у циљу веће  безбједности грађана и њихове 

имовине, а у вези са предстојећим празницима, Форум обрати грађанима и 

институцијама путем слиједећег апела: 

 

 1. Форум за безбједност тражи од Инспекциских органа општине Приједор и 

Станице јавне безбједности Приједор да максимално појачају дјеловање када је у 

питању контрола нелегалног промета и употребе пиротехничких средстава и 

ватреног оружја, а посебно на јавним мјестима и у вријеме одржавања јавних 

окупљања грађана на градским улицама и трговима; 

 

 

4. Рад угоститељских објеката и точење алкохола малољетним лицима 

 

Као увод у ову тачку дневног реда предсједник Форума Драшко Ђенадија упознао је 

присутне са обавјештењем које је ПС за безбједност саобраћаја упутила релевантним 

институцијама и службама, а односи се на анализу последњих саобраћајних незгода 

коју је ова станица радила. Наиме, у последње вријеме дошло је до саобраћајних 

незгода са погинулим и повријеђеним лицима у којој су учествовали и малољетници, а 

у високом процету је забиљежено учешће алкохола код лица која су проузроковала 

несрећу.  

 

Шеф службе комуналне полиције Мирослав Крнета, упознао је присутне да комунална 

полиција, по надлежности, врши контролу рада угоститељских објеката само у 

стамбеним објектима контролишући рад угоститељских објеката и јачину музике. 

Свако друго нарушавање јавног реда и мира, као и рад објеката ван стамбених 



јединица, је у надлежности полиције. Комунална полиција је од почетка године 

поднијела 8 прекршајних налога против власника угоститељских објеката који су 

починили прекршај и сви су кажњени. 

 

Зоран Инђић је истакао, обзиром на предстојеће новогодишње празнике када се очекује 

појачано конзумирање алкохола, да је највећи узрочник досадашњих саобраћајних 

незгода и нарушавања јавног реда и мира био алкохол. Проблем је у лицима која остају 

до касних ноћних сати у дискотекама у алкохолисаном стању, која су склона 

нарушавању јавног реда и мира и која напуштајући објекат и управљају возилом. 

Највише таквих случајева је забиљежено на магистралном путу Брезичани – Омарска, и 

то током викенда у времену од 1-3 часа. Инђић је позвао све надлежне институције да 

интензивирају сарадњу и појачају контролу, како би се спријечиле нежељене 

послиједице. 

 

Шеф службе за инспекцијски надзор Миленко Ђукановић је истакао да ће ова служба 

вршити појачану контролу током предстојећих празника по питању забране точења 

алкохола малољетним лицима у угоститељским објектима и да ће, као што је била и 

досадашња пракса, изрећи одговарајуће санкције власницим објекта и конобарима 

уколико се не придржавају уредбе.  

 

Помоћник командира ПС за безбједност саобраћаја Душко Топић истакао је  неопходну 

сарадњу свих надлежних да се укључе у рјешавање овог проблема, посебно имајући у 

виду да се десило неколико саобраћајних незгода на подручју града у последња три 

мјесеца, наводећи да је узрок свих незгода присутност алкохола. Топић је навео да је 

контролом полиција у овој години искључила 1297 возача због присутности алкохола, и 

изразио мишљење да би требало ригорозније санкционисати оне угоститељске објете 

који не поштују прописе о точењу алкохола малољетним лицима и лицима у видно 

алкохолисаном стању. 

 

На састанку су сви субјекти који контролишу рад угоститељских објеката констатовали 

да се угоститељски објекти придржавају радног времена, али да проблем представља 

точење алкохола о чему би требали да интензивирају сарадњу у циљу рјешавања овог 

проблема. 

 

Уз закључак број 1. Форума о злоупотреби пиротехничких средстава и ватреног оружја, 

у циљу појачане безбједности грађана, а у вези са предстојећим празницима, Форум је 

упутио и следећи апел за рад угоститељских објеката, точење алкохола малољетним и 

видно пијаним лицима и управљања возилом под дејством алкохола: 

 

2. Посебну пажњу посветити контроли над спровођењем Одлуке о раду 

угоститељских објеката и точења алкохола видно пијаним лицима и малољетним 

лицима; 

  

3. Упозоравају се родитељи малољетне дјеце на своју законску обавезу 

надзора  над дјецом и директну одговорност за поступке малољетника у вези са 

Законом о јавном реду и миру и другим законима;  

  

4. Форум тражи од Полициске станице за безбједност саобраћаја да повећа 

контролу возача када је у питању придржавање ограничења брзине кретања 



возила и вожње под дејством алкохола, а посебно у ноћним сатима и у дане 

викенда. 

 

 

5. Новоидентификовани проблеми 

 

Синиша Обрадовића је на састанку Форума истакао проблем неосвијетљености прилаза 

гробљима, посебно истакнувши гробље на Пашинцу. 

 

Везано за идентификоване проблеме на прошлом састанку који су се односили на 

неограђеност дјечијег игралишта у Љубији, дотрајалу нисконапонску мрежу у насељу 

Раљаш и необиљежена аутобуска стајалишта на регији Козарца, Шеф службе за мјесне 

заједнице Раде Алексић упознао је присутне да су од стране Савјета мјесних заједница 

са тих подручја упућени од раније захтјеви надлежним службама и институцијама по 

овом питању, а да евентуална реализација зависи од новчаних средстава.  

 

 

6. Избори предсједавајућег Форума и члана Савјета за безбједност 

 

У складу са  пословником о раду Форума за безбједност заједнице , односно 

предвиђој дужини мандата предсједавајућег Форума, као и активностима на 

конституисању нове скупштине града и њених радних тијела, за новог предсједника 

Форума изабрана је дугогодишња чланица Форума Сања Муњиза, директирица ОШ 

„Бранко Ћопић“ Приједор и представница Актива директора основних школа, која ће 

уједно бити и члан Савјета за безбједност Скупштине града Приједора, а за другог 

члана Савјета за безбједност изабран је досадашњи предсједник Форума, радник 

Цивилне заштите града Приједора, Драшко Ђенадија. 

 

 

                                                      

 

Састанак завршен у 15:00 часова 

Записник сачинила Драгица Јанковић 

 

ПРЕДСЈЕДНИК ФОРУМА 

Драшко Ђенадија, с. р. 


